Zápis
z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 28. ledna 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Vladimír Matuš, RNDr. Jakub Munzar, MUDr. Hana
Fagošová, Ing. Helena Erbenová, MUDr. Jan Kulhánek, Jan Fagoš, Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Den a doba konání zasedání: 28. 1. 2014, 18:00 – 20:30
Místo konání zasedání: jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 starostou obce Mgr.
Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 17.
12. 2013 pod č. ZO/6/17/12/2013 a v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21. 1. 2014
do 28. 1. 2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina
přítomných členů zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil Jana Fagoše a MUDr. Jana Kulhánka
ověřovateli zápisu a zapisovatelem zápisu určil předsedající Marii Fraňkovou
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále
navrhnul před bod „1) Výroční zprávy za rok 2013 o činnosti zastupitelstva obce Velký Osek, jeho výborů a komise“
doplnit návrh programu o bod „1) Rezignace (odstoupení) z mandátu člena zastupitelstva obce Velký Osek pana
Filipa Daška, předání osvědčení o nastoupení náhradníka na místo člena zastupitelstva obce Velký Osek Ing.
Jiřímu Ottovi a složení slibu člena zastupitelstva obce“ a dále doplnit podbod v bodu Různé „název ulice s novým
rodinným domem v lokalitě Za Humny na pozemku č. 417/10“.
Místostarosta obce navrhl do návrhu programu doplnit před bod „Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok
2013“ bod s názvem „Obecní zpravodaj Osečan“.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení s doplněným
návrhem programu XXXV. zasedání zastupitelstva obce (viz příloha č. 1 zápisu).
Usnesení č. ZO/1/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXXV. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 1. 2014, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

4) Rezignace (odstoupení) z mandátu člena zastupitelstva obce Velký Osek pana Filipa Daška, předání
osvědčení o nastoupení náhradníka na místo člena zastupitelstva obce Velký Osek Ing. Jiřímu Ottovi a
složení slibu člena zastupitelstva obce
Dne 23. 1. 2014 v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel starosta obce písemnou rezignaci na mandát
člena zastupitelstva obce Velký Osek pana Filipa Daška, přičemž rezignaci nelze podle zákona vzít zpět. Podle §
56 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je povinno zastupitelstvo obce:
- vzít tuto skutečnost na nejbližším zasedání na vědomí;
- předat náhradníkovi, který nastoupil na uvolněné místo člena zastupitelstva obce v pořadí dle kandidátní
listiny, za kterou byl rezignující člen zastupitelstva obce zvolen, na prvním zasedání zastupitelstva, jehož
se nově nastupující člen zastupitelstva obce účastní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva
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obce a kterým dnem se jím stal.
Mandát rezignujícího člena zastupitelstva obce zaniká uplynutím dne, kterým byla rezignace doručena starostovi
obce, tj. 24:00 dne 23. 1. 2014. Náhradník nastupuje do pozice člena zastupitelstva obce počátkem následujícího
dne po dni, kdy skončil mandát rezignujícího člena zastupitelstva obce, tj. 00:00 dne 24. 1. 2014.
Náhradníkem nastupujícím v pořadí z kandidátní listiny „Občané Velkého Oseku“, za kterou byl zvolen Filip Dašek,
na
uvolnění
místo
člena
zastupitelstva
po
jeho
rezignaci,
je
Ing.
Jiří
Otta,
viz
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=2104&xobec=533840&xokrsek=1&x
strana=901&xstat=0&xvyber=0 .
Podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člen zastupitelstva
obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení (resp. po svém
nastoupení do uvolněného mandátu) zúčastní, slib člena zastupitelstva..
Ing. Otta převzal na zasedání zastupitelstva 28. 1. 2014 osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva.
Následně po přečtení slibu dle § 69 zákona o obcích předsedajícím ve znění: "Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velký Osek a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.", složil slib člena zastupitelstva pronesením slova: „Slibuji“ a
podpisem do přiloženého archu prokazující složení slibu (viz příloha č. 3 zápisu).
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Velký Osek pana Filipa Daška doručenou dne 23. 1. 2014
starostovi obce a nastoupení náhradníka Ing. Jiřího Otty na uvolněné místo člena zastupitelstva obce po rezignaci
pana Filipa Daška dnem 24. 1. 2014;
II. předává
Ing. Jiřímu Ottovi, jakožto náhradníku, který nastoupil na uvolněné místo člena zastupitelstva obce v pořadí dle
kandidátní listiny „Občané Velkého Oseku“, za kterou byl rezignující člen zastupitelstva obce pan Filip Dašek
zvolen, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal;
III. bere na vědomí
složení slibu člena zastupitelstva obce bez výhrad dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřím Ottou.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 2

5) Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 zastupitelstva obce, jeho výborů a komise
Výroční zprávy zastupitelstva obce, výborů a komise za předcházející rok mají být dle jednacího řádu
zastupitelstva obce přijatého dne 13. 12. 2010 předloženy na prvním zasedání v kalendářním roce. Byly
předloženy zprávy z výboru Majetkového, Finančního a Životního prostředí (viz příloha č. 4 zápisu). Slouží
k přehlednému shrnutí činnosti jednotlivých orgánů obce za uplynulý kalendářní rok a pro informaci veřejnosti.
Z důvodu pracovního vytížení předsedů nebyly dodány zprávy ze Sociální komise a Kontrolního výboru, pro jejichž
dodání je navrženo posunout termín dodání do 25. 2. 2014.
Usnesení č. ZO/3/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
výroční zprávy o činnosti za rok 2013, které jsou obsahem přílohy tohoto usnesení, následujících orgánů:
a) zastupitelstva obce Velký Osek;
b) výboru majetkového, investičního a územního rozvoje;
c) finančního výboru;
d) výboru životního prostředí;
II. souhlasí
s termínem 25. 2. 2014 pro předložení výroční zprávy o činnosti za rok 2012
a) kontrolního výboru;
b) komise pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1
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6) Obecní zpravodaj Osečan
Místostarosta obce uvedl, že Osečan má od roku 2011 novou grafickou podobu, je dodáván zdarma do všech
domácností v obci a že je hodnocen kladně ze strany čtenářů. Redakci časopisu – tj. sběr příspěvku, jejich
zařazování a komunikaci s inzerenty zajišťovala Mgr. Galusová. V polovině roku 2013 s ní byla ukončena
spolupráce, jelikož nebyla ochotna akceptovat dle jeho mínění zmatený způsob přípravy Osečanu nastavený
během roku 2013. Jako příklad uvedl zpoždění a nedostatečné korektury ve vydání Osečanu č. 4/2013, kdy měl
necelý den na možnost vyjádření se k podobě sestavené grafikem. Rovněž mu jako vhodné k přípravě Osečanu
přijde zřízení redakční rady, o které bylo již dříve uvažováno v souvislosti s novou formou vydávání. Místostarosta
tedy navrhnul znovu oslovit ke spolupráci Mgr. Galusovou a rovněž, aby zastupitelstvo jmenovalo 3-člennou
redakční radu ve složení RNDr. Matuš, Mgr. Galusová, Mgr. Drahovzal.
RNDr. Munzar sdělil, že měl možnost se podílet na opravě Osečanu č. 4/2013 a že jeho opravy byly
zakomponovány. Doporučil dávat příspěvky k jazykové korektuře už dříve, než po datu uzávěrky. Starosta obce
uvedl, že harmonogram přípravy Osečanu je dán časovými možnostmi přispěvatelů (pisatelů), provedením
jazykové korektury a samozřejmě dodavatelem grafiky a tisku. Následně probíhá distribuce po obci ve spolupráci
s Českou poštou. Zřízení redakční rady je podporovatelné, navrhuje však její rozšíření min. na 5 členů. Dále
navrhuje úpravu usnesení tak, aby ke spolupráci oslovil Mgr. Galusovou pan místostarosta. Vlastimil Hovorka
uvedl, že by bylo vhodné, aby v redakční radě bylo zastoupení Komise pro sociální politiku, zdravotnictví, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky. Na dotaz Ing. Otty, jaké jsou celkové náklady s vydáváním Osečanu (tj.
příprava, korektury, grafika, tisk, distribuce), odpověděl starosta, že se pohybují na jedno celobarevné vydání
v počtu 1 100 ks cca kolem 30 tis. Kč. Jde o cenu, která je jednoznačně na jeden 1 ks výtisku nižší, než byla ceny
v původní černobílé verzi, kdy cena byla na jedno vydání v černobílém provedení cca 18 tis. Kč na 400 ks.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/28/1/2014 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. ukládá
místostarostovi obce projednat s paní Mgr. Veronikou Galusovou její podíl na redakci obecního zpravodaje Osečan
v roce 2014 a uzavřít s ní v tomto smyslu příslušnou dohodu;
II. jmenuje
redakční radu obecního zpravodaje Osečan ve složení Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Galusová a RNDr.
Vladimír Matuš, přičemž redakční rada může být rozšířena o další členy jmenovaných zastupitelstvem obce;
redakční rada bude odpovědná za přípravu a vydávání Osečanu včetně harmonogramu a za vytvoření pravidel pro
jeho vydávání, dále bude zajišťovat korektury a schvalovat konečnou verzi zpravodaje pro tisk.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2
7) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013
Předseda inventarizační komise RNDr. Jakub Munzar seznámil s aktuálními informacemi o provedených
inventurách majetku obce, kdy fyzicky již proběhli v objektech obce, nyní je třeba zkontrolovat doklady, pohledávky
a závazky obce a sestavit závěrečnou zprávu. Navrhl posun termínu pro předložení závěrečné zprávy na únorové
zasedání zastupitelstva obce, což je v souladu se zákonem.
Místostarosta informoval o průběhu inventarizace v Masarykově základní škole, kde inventury byly prováděny
rovněž fyzicky, zatím chybí inventurní soupisy v jednotlivých místnostech. Důvodem je skutečnost, že MZŠ
přechází na nový program evidence majetku, během roku 2014 bude majetek pořízen do programu a budou
vypracovány seznamy po místnostech.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s posunem termínu pro předložení zprávy zastupitelstvu obce Velký Osek o výsledcích provedené inventury
majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření
s ním za rok 2013 předsedou ústřední inventarizační komise RNDr. Jakube Munzarem do 25. 2. 2014.
Výsledky hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
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8) Smlouva se SFŽP o dotaci na zateplení MŠ
Obci byl doručen návrh smlouvy o dotaci ze státního rozpočtu na zateplení mateřské školy od Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 5 % z uznatelných nákladů projektu, tj. 199 202,05 Kč, případné změny její textace
jsou ze strany SFŽP neakceptovatelné. Díky podpisu smlouvy bude moci být dotace přijata do rozpočtu obce na
rok 2014 a bude se moci začít s vlastní realizací projektů zateplení mateřské školy v roce 2014. V průběhu dalších
měsíců by měly být doručeny další smlouvy o dotaci, tentokráte z Evropských fondů ve výši 80 % uznatelných
nákladů, a to jak pro projekt zateplení mateřské školy, tak i základní školy.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
a) s uzavřením Smlouvy č. 13155273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Velký Osek“ předložené Státním fondem životního prostředí ČR;
b) s přijetím dotace ve výši 199 202,50 Kč ze státního rozpočtu na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ Velký Osek“ a jejím využitím dle Smlouvy č. 13155273 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí do rozpočtu obce Velký Osek;
c) s pověřením starosty obce k podpisu Smlouvy č. 13155273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ Velký Osek“ předložené Státním fondem životního prostředí ČR.
Výsledky hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
9) Podpora spolkům a sdružením z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
Usnesením č. ZO/4/17/12/2013 byla dne 17. 12. 2013 poskytnuta zastupitelstvem na rok 2014 nefinanční podpora
spolkům a sdružením působících v obci – FK Viktoria, FŠ, TJ Sokol, NADĚJE, o.p.s., Májovci, Korálek, myslivci,
rybáři, VODivadlo – kdy obec hradí náklady na užívání některých prostor ve správě Masarykovy základní školy
(tělocvična, gymnastický sál, učebna dílen, keramická dílna) nebo obce (Dělnický dům, obecní úřad, fotb. hřiště).
Nefinanční podpora dosahuje ročně cca 150 tis. Kč. Předseda Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky (Sociální komise) pan Hovorka představil návrhy na finanční podporu spolkům
a sdružením pro rok 2014, které Sociální komise vypracovala (viz příloha č. 5 zápisu). Celkově bylo z účelové
položky rozpočtu na rok 2014 ve výši 275 tis. Kč navrženo k rozdělení jednotlivým spolkům 255 tis. Kč a 20 tis. Kč
by mělo být ponecháno jako rezerva na případné další aktivity spolků v roce 2014. U spolku Korálek bylo
doporučeno finanční podporu uvolnit až poté, co tento spolek dodá vyúčtování příspěvku za rok 2013.vPro
srovnání starosta informoval o poskytnuté finanční podpoře spolkům z rozpočtu obce v roce 2012 a 2013.
Následně dal prostor k otázkám a návrhům zastupitelstvu a veřejnosti.
Místostarosta navrhl upravit příspěvek pro Sdružení postižených civilizačními chorobami – základní organizace
Poděbrady na 5 tis. Kč. Předseda Sociální komise doplnil, že opětovně Sociální komise nedoporučila schválit
příspěvek pro TJ Sokol Jestřábí Lhota na fotbalovou činnost mládeže, jelikož se kříží s aktivitami místních
fotbalových klubů, zejména FŠ Velký Osek. Na dotaz Ing. Otty, kdo je spolek Májovci a Korálek a jak je ošetřeno
využití příspěvku, který jim byl schválen, reagoval předsedající, že jde sdružení fyzických osob za určitým
společným účelem realizovat veřejně prospěšné aktivity zejména pro občany obce a využití příspěvku je ošetřeno
smluvně s tím, že smlouva je uzavřena s fyzickou osobou, která za dané uskupení jedná. Aktivity jsou viditelné a
vyúčtování o využití příspěvku se dokládá na obecní úřad.
Předsedající sdělil, že hlasování proběhne o jednotlivých návrzích finančních podpor pro spolky dle návrhu Sociální
komise představeného předsedou Hovorkou samostatně ke každému návrhu na finanční podporu konkrétnímu
spolku.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 ve výši:
a) 50 000 Kč pro spolek/sdružení TJ Sokol Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1
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b) 33 000 Kč pro spolek/sdružení FK Viktoria Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 1

c) 40 000 Kč pro spolek/sdružení FŠ Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

d) 30 000 Kč pro spolek/sdružení Myslivecké sdružení Pětidubí Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 2

e) 30 000 Kč pro spolek/sdružení Místní organizace Českého rybářského svazu Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

f) 4 000 Kč pro spolek/sdružení Český svaz včelařů – základní organizace Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

g) 25 000 Kč pro spolek/sdružení Osecká NADĚJE, sídlem Velký Osek
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

h) 17 000 Kč pro spolek/sdružení Korálek
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 2

ch) 5 000 Kč pro spolek/sdružení Májovci
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

i) 5 000 Kč pro spolek/sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 1

j) 18 000 Kč pro spolek/sdružení Akce pro seniory – Ing. Kurková
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

II. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 spolku/sdružení TJ Sokol
Jestřábí Lhota
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

10) Různé - název ulice s novým rodinným domem v lokalitě Za Humny na pozemku č. 417/10
Na jižním konci katastru obce směrem k obci Veltruby před dobývacím prostorem na pozemku č. 417/10, resp. na
nově z něho vyčleněném pozemku č. 1298, byl vystavěn nový rodinný dům. Jelikož jde o první rodinný dům v řadě,
nebyla dosud pojmenována ulice, v níž stojí, a proto jeho majitel žádá o přidělení názvu ulice, jelikož pak provede
změnu zápisu ve svých dokladech aj. navazující úkony. Předsedající doplnil, že nová ulice je v souladu s územním
plánem a konceptem další parcelizace v lokalitě Za Humny. Návrh na pojmenování ulice vychází z faktu, že ulice je
směřována na jih a poslední ulice před těžbou štěrkopísku se bude jmenovat Konečná, jelikož bude přímým
pokračováním dnes již vystavěné ulice s názvem Konečná.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/28/1/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
dle ustanovení § 28, § 29 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, název ulice vznikající na pozemku č. 424/251 a č. 417/4 na jižním konci katastrálního území
obce Velký Osek takto: Jižní.
11) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
a) starosta obce
Dle požadavku ze zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2013 předložil starosta obce informaci o své činnosti ve
Svazu měst a obcí ČR. Jeho činnost ve Svazu měst a obcí ČR je pro obec prospěšná, zejména z důvodu
získávání cenných informací rychleji a snadněji, výměna zkušeností a i díky této činnosti obec získala některé
hmotné či finanční prostředky, např. E-domek a E-kontejnery na třídění elektrospotřebičů. Z důvodů jednání
v orgánech Svazu vykonává cca 3 – krát do měsíce cestu mimo obec. Činnost starosty ve SMOČR je realizována
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nad rámec standardní délky pracovní doby, nikterak zásadně negativně neovlivňuje činnost starosty vůči obci a
jejím obyvatelům.
Místostarosta předložil návrh na doplnění informací, zejména výčet funkcí, které starosta zastává ve SMOČR a
počet pracovních cest v některých měsících roku 2013. Dále rozporoval tvrzení, že díky činnosti starosty získala
obec E-domek a E-kontejnery, že je může získat každá obec nad 1 500 obyvatel. O přínosech činnosti starosty ve
SMOČR se dle jeho mínění dá polemizovat. Nedomnívá se rovněž, že by zastupitelstvo mělo vyjadřovat souhlas či
nesouhlas s činností starosty ve SMOČR. Konkrétní doplnění informací navrhl schválit dle jím navrženého
usnesení.
Starosta reagoval na některá tvrzení, zejména sdělil, že E-domek a E-kontejnery získala obec přednostně již v roce
2011, ač je v té době získávala pouze města s mnohem vyšším počtem obyvatel, než měla obec Velký Osek.
Pokud jedná v klasické pracovní době ve Svazu, pak tento čas nahrazuje prací pro obec ve svém volnu, o
víkendech, případně o dovolené, a to i s pomocí moderních technologií jako internet a mobilní telefon. Funkce ve
Svazu vykonává výhradně na základě nominace a volby kolegů starostů s ohledem, kteří ho do nich jmenují na
základě jeho zkušenosti a odbornosti v oblasti veřejné správy, zejména životního prostředí a organizace a
fungování ve veřejné správě. Činnost ve Svazu vykonává bez nároku na jakoukoliv odměnu ve prospěch všech
měst a obcí v ČR, resp. v zájmu všech starostů.
Ing. Erbenová poznamenala, že by starosta obce měl při výkonu svých funkcí v obci a ve Svazu dodržovat zákoník
práce, zejména délku pracovní doby, dobu odpočinku apod. Starosta ji za tuto informaci poděkoval, dodal však, že
na starostu obce se nevztahují klasická pravidla zákoníku práce, jelikož jde o výkon veřejné funkce, která nezačíná
ani nekončí přesnou hodinou. Je zejména z důvodu, že starosta řeší mnoho záležitostí i mimo standardní pracovní
dobu, např. mimořádné situace – povodně, krizové situace, zatoulané psy, rovněž tak osobní jednání na základě
požadavků občanů. Snaží se však své veškeré činnosti rozumně realizovat, aby neohrozil své zdraví a plnil
potřebné úkoly na obci.
Ing. Otta poznamenal, že by bylo vhodné, aby občané měli právo rozhodnout o účasti obce ve Svazu měst a obcí
ČR nebo ve Sdružení místních samospráv např. při komunálních volbách na podzim. Starosta odpověděl, že návrh
bude zaznamenán v zápise.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat nejprve o návrhu usnesení místostarosty
obce:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
činnost starosty obce ve Svazu měst a obcí ČR, v rozsahu jeho informace, doplněné místostarostou.
Výsledky hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 1
Jelikož nebyl návrh usnesení přijat, dal předsedající hlasovat o původním návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí a souhlasí
s činností starosty obce ve Svazu měst a obcí ČR.
Výsledky hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 1
Návrh usnesení nebyl přijat, proto předsedající přešel k dalším záležitostem.
b) místostarosta obce – informoval, že se v lednu 2014 účastnil kolaudační prohlídky rekonstruované ulice
Havlíčkova, že jedná o nové smlouvě s dodavatelem telekomunikačních služeb Telefonica O2 a že je jednáno o
pořízení geografického softwaru o obci. Rovněž pokračuje práce na projektech potřebných k žádostem o dotace.
12) Diskuse
a) Ing. Otta a Ing. Erbenová se dotazovali, proč starosta informuje zastupitelstvo a občany o tom, že žádost o
dotaci na II. etapu kanalizace je před rozhodnutím, když ze Státního fondu životního prostředí obdrželi informaci, že
žádost byla 11. 10. 2013 zamítnuta, což Ing. Erbenová doložila mailem. Starosta odpověděl, že sice byla formálně
žádost zamítnuta, ale byla podána hned ta samá žádost. Důvodem pro tento postup byl fakt, že z důvodu pádu
Nečasovy vlády byly nezadministrované projekty na SFŽP podané ve výzvě z roku 2012 (39. výzva OPŽP)
formálně zamítnuty, ale zároveň byli žadatelé informováni, že si mohou podat obsahově stejnou žádost v nové
výzvě z října 2013 (53. výzva OPŽP), aby byla jejich administrace zahájena za nové vlády. Na přelomu roku
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obdržela obec informaci od SFŽP, že podaná žádost je v pořádku a nyní se má stanovit, jak vysokou dotaci na
tento projekt dostavby kanalizace má obec od SFŽP dostat. Řízení o dotacích tohoto typu je vysoce odbornou
záležitostí, obec na toto má specialisty, kteří proces dozorují a neustále komunikují se SFŽP. Krom toho SFŽP má
jedny z nejsložitějších pravidel, což potvrdil i RNDr. Munzar, který se s komplikovanou komunikací od SFŽP rovněž
setkává, zpracování a vyhodnocení žádostí na SFŽP je náročným, dlouhým a několikakolovým procesem, který se
i z důvodů politických oddaluje. Ing. Otta požádal o předložení dopisů ze SFŽP na příští zasedání zastupitelstva.
Mgr. Dočkalová se zeptala, zda budou z projektu dostavby kanalizace dodělány i přípojky v částech obce, kde
kanalizační řady jsou, ale přípojky (šachty s ventily) k jednotlivým domům nikoliv. Starosta odpověděl, že toto je
rovněž v projektu dostavby (II. etapy) kanalizace zahrnuto, takže by na toto měla obec dotaci získat a měla by to
pak realizovat.
Pan Hovorka uvedl, že Sociální komise doporučila zavedení kontejneru na obnošený textil v obci, starosta
příslušný kontejner získal od Diakonie Broumov, instalace má proběhnout v dubnu, květnu 2014. Pan Hovorka se
dále dotazoval, zda bude realizován kamerový systém, jak jej navrhovala obecní policie a zda jsou poznatky
z lokalit ohledně kriminality z lokalit navržených ke kamerovému sledování. Starosta odpověděl, že realizace
kamerového systému je zatím odložena, o poznatky z dotčených lokalit formou statistiky může požádat obecní
policii, která je připravena poskytnout součinnost.
13) Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 12
občanů z veřejnosti. Další, XXXVI. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 25. 2. 2014 od 18 hod. v budově
obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 28. 1. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 2. 2014
Zapisovatel: Marie Fraňková

Ověřovatelé:

MUDr. Jan Kulhánek, v. r., VVVVVVVVVVV, dne 3. 2. 2014
Jan Fagoš, v. r. VVVVVVVVVVVV, dne 3. 2. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r. VVVVVVVVVV., dne 3. 2. 2014

otisk razítka obce
Pozn.:Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.
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Příloha č. 1 k usnesení č. ZO/1/28/1/2014 – Schválený program XXXV. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
dne 28. 1. 2014
Obec Velký Osek

Den konání: 28. 1. 2014
Doba konání: 18:00
Místo konání: jednací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Program:
1) Rezignace (odstoupení) z mandátu člena zastupitelstva obce Velký Osek pana Filipa Daška, předání
osvědčení o nastoupení náhradníka na místo člena zastupitelstva obce Velký Osek Ing. Jiřímu Ottovi
a složení slibu člena zastupitelstva obce
2) Výroční zprávy za rok 2013 o činnosti zastupitelstva obce Velký Osek, jeho výborů a komise
3) Obecní zpravodaj Osečan
4) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013
5) Smlouva se SFŽP o dotaci na zateplení MŠ
6) Podpora spolkům a sdružením z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
7) Různé
- název ulice s novým rodinným domem v lokalitě Za Humny na pozemku č. 417/10
8) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
9) Diskuse
10) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 1. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

Mgr. Pavel Drahovzal

obce

(řazeno

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

- OMLUVEN -

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Jan Kulhánek, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ing. Jiří Otta

Ing. Jiří Otta, v. r.
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 1. 2014 – Složení slibu

Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Velký Osek
Slib člena zastupitelstva obce

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velký Osek a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
(§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
Svým podpisem stvrzuji složení slibu bez výhrad:
Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Ing. Jiří Otta

Ing. Jiří Otta, v. r.

Ve Velkém Oseku dne 28. 1. 2014
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 1. 2014 k usnesení č. ZO/3/28/1/2014 –
Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 zastupitelstva obce Velký Osek, jeho výborů a komise
Obec Velký Osek

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013 (dále jen „výroční zpráva“)
2013
Na zasedání zastupitelstva dne 29. 1. 2013 byla především schválena finanční podpora spolkům a sdružením
působících v obci nebo pracujících s občany obce (FK Viktoria Velký Osek, FŠ Velký Osek, TJ Sokol Velký Osek,
NADĚJE, o.p.s., spolek Korálek, Myslivecké sdružení Pětidubí, spolek Májovci, včelaři, rybáři, Svaz postižených
civilizačními chorobami. Dále bylo schváleno tzv. vyrovnávací (tj. formální úprava plnění příjmových a výdajových
položek na 100 %) rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce za rok 2012, který byl uzavřen s pozitivním přebytkem
hospodaření obce ve výši + 3.339.758,19 Kč (25.931.650,06 Kč, výdaje 22.591.891,87), přebytek byl použit na
splácení starých dluhů a závazků vzniklých před rokem 2011. Zastupitelstvo podpořilo zapojení území obce Velký
Osek do územní působnosti MAS Zálabí, jež sdružuje podnikatele, neziskové organizace a obce na Kolínsku za
účelem získání dotací z Evropské unie v období 2014 – 2020. Zastupitelstvo rovněž schválilo závěry a doporučení
k efektivnímu nakládání a evidenci majetku obce vyplývající z každoročně prováděné inventarizace obecního
majetku na přelomu roku.
Na únorovém zasedání zastupitelstvo souhlasilo s pronajmutím pozemku u obecního úřadu k umístění
zmrzlinového stánku od počátku května do konce měsíce září 2013. Zastupitelstvo dále vyhlásilo v souladu
s novelou školského zákona konkurz na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy – příspěvková organizace obce.
V březnu zastupitelstvo souhlasilo s návrhem společnosti AIS Starý Kolín na výstavbu výrobního a montážního
závodu pro interiérové díly do automobilů na pozemku dříve užívaném Elektrizací železnic Praha na ulici Prokopa
Holého naproti fotbalovému hřišti a zároveň podpořilo promítnutí tohoto záměru do územního plánu obce formou
jeho změny č. 3. Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na budování vodovodního přivaděče od TPCA do obce
Velký Osek a vodovodu v obci a odsouhlasilo uzavření smlouvy o partnerství s městem Kolín na budování tohoto
projektu, jelikož bez této smlouvy a souhlasu města Kolín by nebylo možné v obci vodovod realizovat.
V dubnu byla zastupitelstvem zřízena a obsazena konkursní komise pro výběr kandidáta na pozici ředitele/ředitelky
Mateřské školy. Dále byl zastupitelstvem schválen dodatek ke smlouvě o zajištění služeb v odpadovém
hospodářství na rok 2013 se společností NYKOS, dle kterého za zpracování bioodpadů z obce v roce 2013 obec
neplatila. Byl rovněž odsouhlasen provoz školní jídelny o letních prázdninách pro zajištění stravování účastníků
letního sportovního týdne, který organizoval TJ Sokol Velký Osek.
Na květnovém a červnovém zasedání zastupitelstva byla projednávána problematika energetického hospodářství
mateřské a základní školy, kdy byly projekty na výměnu oken a zateplení školních budov za cca 15,5 mil. Kč
podpořeny dotací od Státního fondu životního prostředí ve výši cca 11,5 mil. Kč a přijetí této dotace zastupitelstvo
schválilo. Zastupitelstvo se seznámilo s dalšími možnostmi financování a realizace dalších energeticky úsporných
a efektivních opatření ve školních budovách – tepelná čerpadla, metoda EPC a bude o nich případně v budoucnu
znovu rozhodovat.
V červnu zastupitelstvo na základě doporučení konkurzní komise schválilo jmenování paní Blanky Novotné do
funkce ředitelky Mateřské školy na období 1. 8. 2013 – 31. 7. 2019. Byl také schválen závěrečný účet obce za rok
2012, účetní závěrky základní a mateřské školy a závěr krajského úřadu z přezkoumání hospodaření obce za rok
2012, které bylo celkově hodnoceno jako bez zásadních nedostatků v souladu se zákony a úspěšné. Byla rovněž
odsouhlasena finanční pomoc ve výši cca 80 tis. Kč obci Toušice - Mlékovice na Kolínsku, jež byla postižena
povodněmi v červnu 2013. Zastupitelstvo neodsouhlasilo Memorandum o realizaci sportovního areálu na
pozemcích společnosti Velkoosecké sportovní, a.s., jelikož zájemce svůj záměr nepodložil odbornou ekonomickou
a provozní rozvahou a dopady na obec a obyvatele tak nelze posoudit.
V září 2013 zastupitelstvo pověřilo starostu jednat se správou CHKO Kokořínsko o prodeji obecních pozemků
nacházejících se v Národní přírodní rezervaci Libický luh do vlastnictví státu za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 4 635 120 Kč. Zastupitelstvo rovněž prodloužilo smlouvu s VODOS Kolín o provozování kanalizace do konce
roku 2015.
Na zasedání v říjnu zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele projektů zateplení základní a mateřské školy firmu
STARKON Jihlava, která byla vybrána ve veřejném výběrovém řízení. Jelikož bylo nutné dodržet všechny zákonné
lhůty výběrového řízení a rovněž podmínky čerpání dotace, byla realizace projektů přesunuta do roku 2014.
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V listopadu zastupitelstvo zadalo provedení inventur obecního majetku za rok 2013. Dále souhlasilo s jednáním o
případné změně katastrálních hranic mezi obcí Velký Osek a obcí Pňov-Předhradí, přičemž navrhovanou změnu
nemusí přijmout. Zastupitelstvo souhlasilo se zpevněním části pozemku č. 576/1 naproti areálu bývalého
STAKONu jeho uživatelem firmou Jelínek za účelem zlepšení vjezdu a výjezdu nákladních vozidel.
Zastupitelstvo schválilo v prosinci 2013 vyrovnaný rozpočet na rok 2014 (příjmy = výdaje) ve výši 40 mil. Kč se
zohledněním zvýšeného příjmu z daní dle novely zákona o rozpočtovém určení daní o cca 3,5 mil. Kč a rovněž i
dotací cca 12 mil. Kč na zateplení mateřské a základní školy. Poplatek za odpady ponechalo zastupitelstvo pro rok
2014 na úrovni roku 2013 tj. poplatek za odpady 500 Kč/rok/osoba, a to zejména s ohledem na velmi dobrou
úroveň třídění odpadů a výrazným snížením nákladů na zpracování odpadů, kdy obec nehradí již zpracování
bioodpadů a rovněž nájem nádob na třídění bioodpadu. Stočné a vodné pro rok 2014 zůstalo jednotkově na stejné
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výši jako v roce 2013, tj. vodné 25,44 Kč/m (bez DPH) a stočné 38,88 Kč/m (bez DPH). Opět byla schválena
nefinanční podpora spolkům a sdružením působících v obci – FK Viktoria, FŠ, TJ Sokol, NADĚJE, o.p.s., Májovci,
Korálek, myslivci, rybáři, VODivadlo – kdy obec hradí náklady na užívání některých prostor ve správě Masarykovy
základní školy (tělocvična, gymnastický sál, učebna dílen, keramická dílna) nebo obce (Dělnický dům, obecní úřad,
fotb. hřiště). Nefinanční podpora dosahuje ročně cca 150 tis. Kč. Konkrétní finanční podpora na rok 2014
z rozpočtu obce (celkově 275 tis. Kč) měla být na podkladě vyhodnocení žádostí podaných jednotlivými spolky a
sdruženími navrhnuta Komisí v lednu 2014 k rozhodnutí zastupitelstvu. Zastupitelstvo rovněž schválilo podání
žádosti do Středočeských fondů pro rok 2014 na obnovu hasičské zásahové výstroje, rekonstrukci veřejného
osvětlení v centru obce a na II. etapu revitalizace parku před Dělnickým domem. Byl schválen i harmonogram
řádných zasedání pro rok 2014 až do září 2014. Zastupitelstvo odsouhlasilo od 1. 1. 2014 zákaz podomního a
pochůzkového prodeje v obci Velký Osek formou nařízení obce.
Shrnutí
Celkově se dá činnost zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2013 hodnotit jako stabilní a odpovědná k řešení
nejrůznějších záležitostí, a to v souladu s moderními přístupy a s ohledem na finanční situaci obce. Za
nejzásadnější kroky lze považovat zvýšená úspěšnost při získávání cizích zdrojů do rozpočtu obce (dotace,
příspěvky), za rok 2013 to činí cca 13,5 mil. Kč. Hospodaření a údržba veřejných prostranství a obecních
nemovitostí je na poměrně dobré úrovni. Velmi pozitivním přínosem pro činnost obce je aktivita jednotlivých výborů
a komise zastupitelstva, rovněž tak zapojení místostarosty obce při přípravě a realizaci některých projektových
záměrů obce. I nadále by se mělo zastupitelstvo zabývat možnostmi dalších opatření ke zvýšení potenciálu obce
přijmout finanční prostředky (půjčit si, žádat o dotace se spoluúčastí obce) a adekvátně splácet peníze z cizích veřejných i soukromých (zejm. bankovních) - zdrojů za účelem realizace neodkladných investičních akcí, zejména
dostavby kanalizace (cca 100 mil. Kč), jelikož jiná možnost zásadního navýšení příjmů a tím i finančních možností
obce není v současnosti známa, ani je nelze očekávat. Lze doplnit, že obec musí kromě prostředků na nové
investice rozvíjet i generování dostatečných prostředků (fondů) na obnovu, rekonstrukci a údržbu již stávajícího
příp. budoucího majetku, bude-li jej chtít udržet a provozovat na dobré úrovni.
Podrobnosti z jednotlivých zasedání zastupitelstva jsou k dispozici v zápisech ze všech zasedání, které jsou
v elektronické podobě na webových stránkách obce www.velky-osek.cz, rubrika „Zastupitelstvo obce“, nebo
v písemné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.
Vyhotoveno dne: 21. 1. 2014
Vyhotovil: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., starosta obce Velký Osek
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Zpráva o činnosti Výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013

Složení výboru:
RNDr. Jakub Munzar – předseda, RNDr. Vladimír Matuš (místostarosta obce), Filip Dašek, Jan Tučím, Jiří Veselý
V průběhu roku 2013 se výbor sešel celkem 4x za účasti starosty obce.
Nosná témata řešené výborem:
1. Příprava II etapy odkanalizování obce a vodovodní přivaděč
Jednání se v této záležitosti účastnil zejména starosta, místostarosta a pan Tučím. V roce 2013 byla znovu
předložena žádost o dotaci na kanalizaci z důvodu změny ministra životního prostředí.
2. Dotační tituly – příprava a realizace projektů. Navrhování nových námětů na projekty.
3. Prodej a pronájem nemovitostí
• Členové výboru posuzovali možnosti majetku obce Velký Osek a to:
o Posuzování využitelnosti pozemků v o obecním majetku v extravilánu obce
o Ověřování možností a priorit výkupu pozemků na veřejných prostranstvích z majetku
soukromých osob do majetku obce, což by ulehčilo přípravu investičních akcí obce.
4. Inventarizace majetku
V průběhu roku byl vyřazen majetek schválený zastupitelstvem k vyřazení.
5. Změna územního plánu
a. Posouzení návrhů na změnu územního plánu

Zhodnocení práce výboru za rok 2013
Závěry, informace a doporučení výboru byly vždy představeny na zastupitelstvu obce. V součinnosti se starostou a
místostarostou byla dána celá řada doporučení, jak v některých případech pokračovat dále.

Pro rok 2014 se chceme zaměřit zejména na tyto záležitosti
• Efektivní využití získaných dotačních prostředků.
• Spolupráce na přípravě dalších žádostí o dotace.
• Sledování přípravy a realizace II. etapy odkanalizování obce a připojení na vodovod z TPCA.
• Spolupráce s MAS Zálabí a jinými regionálními či účelovými svazky.
• Pokračování přípravy změny územního plánu – projednání podnětů ze strany občanů, organizací a
budoucích projektů obce.
• Řešit podněty od občanů (podnikatelů, organizací) v působnosti výboru.
Vyhotoveno dne: 24. 1. 2014
Vyhotovil: RNDr. Jakub Munzar, v. r., předseda výboru
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Výroční zpráva o činnosti Výboru životního prostředí zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013
V roce 2013 se výbor životního prostředí zabýval zejména fyzickou pasportizací zeleně v obci. Tento úkol byl
výboru uložen zastupitelstvem obce. Za spolupráce všech členů výboru se podařilo kompletní zalistování keřů a
stromů, jejich bonitace a v první polovině roku 2014 by mělo dojít k digitalizaci zjištěných údajů. Ty bude možno
posléze využít k plánování a cílenému vylepšování stavu zeleně v obci.
V souvislosti se zelení byly realizovány dosadby dřevin v ulici Masarykova, Tyršova a Komenského, dále byla
provedena výsadba u lávky pod špýcharem, v ulici Volárenské a u minerálního pramene. Výbor se dále aktivně
podílel na přípravě projektů revitalizace dětských hřišť a dále na projektu rekonstrukce parku před dělnickým
domem.
V jarním období pak proběhlo dočištění koryta vodního toku Bačovky realizovaného společně s místními spolky
v návaznosti na odbahnění, které provedlo koncem roku 2012 Povodí Labe. Dále výbor spolupracoval s Povodím
Labe na úpravě břehových porostů a výsadbách dřevin za železničním přejezdem.
Výbor se zabýval několika žádostmi o kácení dřevin na soukromých pozemcích. Jak vyplývá ze současného znění
zákona, bude již tato aktivita v příštím období utlumena a vyjádření VŽP již v některých případech nebude nutné.
Metodika, jak postupovat při kácení dřevin dle upravených předpisů, bude zpracována VŽP v nejbližší době.
Veřejnost bude informována prostřednictvím Osečanu a webových stránek obce.
Další aktivitou výboru byla racionalizace nakládání s odpady jak na obecním dvoře, tak v rozmístění sběrných míst
tříděného odpadu.
Členové VŽP se aktivně podíleli na fungování sběrného dvora, kde se přímo při výkonu služeb setkávali s občany a
zjišťovali jejich další potřeby zejména v oblasti nakládání s odpady.
Úkoly pro příští rok:
1. Zastřešení kontejnerů na sběrném dvoře
2. Zajištění dalších shromažďovacích prostředků na SD (sběr drobných kovů, dotřiďování, čistota prostředí)
3. Zajištění sběru textilu (nejlépe kontejner Diakonie Broumov a aj.)
4. Zajištění sběru použitých potravinářských olejů
5. Dokončení digitalizace paspartu zeleně
6. Výsadby
7. Jarní brigáda spolků v obci
8. Odpadkové koše v obci (alespoň nejfrekventovanější místa)
Tato výroční zpráva byla odsouhlasena členy VŽP a bude přílohou zápisu z lednového setkání zastupitelstva obce.
Vyhotoveno dne: 26. 1. 2014
Vyhotovil: Jan Fagoš, v. r., předseda výboru
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Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013
V roce 2013 se výbor zabýval zejména kontrolní činností v MZŠ, MŠ a OÚ. Z těchto kontrol jsou vyhotoveny
zápisy, které jsou uloženy na Obecním úřadě. Dále výbor spolupracoval s administrátory žádostí o dotace. Členové
výboru se účastnili výběrových řízení na dodavatele prací a služeb pro obec (např. rekonstrukce ulice Havlíčkova,
park před dělnickým domem, úprava hřiště v MŠ). V neposlední řadě se členové FV podíleli na tvorbě a úpravách
rozpočtu obce na rok 2014. FV provedl u jednotlivých spolků kontroly nakládání s příspěvkem od obce.
Úkoly na příští rok:
1. Pokračování v kontrolní činnosti
2. Dozor nad efektivním využitím příspěvků obce
3. Dozor nad využitím dotačních prostředků
Tato výroční zpráva byla odsouhlasena členy FV a bude přílohou zápisu z lednového setkání zastupitelstva obce.

Vyhotoveno dne: 26. 1. 2014
Vyhotovil: Jan Fagoš, v. r., předseda výboru
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Příloha č. 5 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 1. 2014 – Návrh Sociální komise na
finanční podporu spolkům a sdružením z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
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