Zápis
z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 27. listopadu 2012 od 18 hod., zasedací místnost Obecní úřadu obce Velký Osek, Revoluční
36, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Ing. Helena Erbenová, MUDr. Hana
Fagošová, MUDr. Jan Kulhánek, RNDr. Vladimir Matuš, RNDr. Jakub Munzar;
Nepřítomní členové zastupitelstva: Filip Dašek, Jan Fagoš (všichni omluveni);
Den a doba konání zasedání: 27. 11. 2012 v době 18:00 – 19:30
Místo konání zasedání: zasedací 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 § 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 20. 11. 2012 do 27. 11. 2012. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 7 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 určil ověřovateli zápisu Mgr. Michala Dupáka a RNDr.
Jakuba Munzara, zapisovatelem zápisu určil předsedající RNDr. Vladimíra Matuše.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Jiné
návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení, tj. o programu XXIII.
zasedání zastupitelstva obce (viz příloha č.1).
Usnesení č. ZO/1/27/11/2012:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXIII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 27. listopadu 2012, který je obsahem přílohy
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2012.
Předsedající informoval, že dle zákona o účetnictví a dle zákona o obcích je obec povinna vést evidenci svého
majetku a provádět její kontrolu, a to jak dokladovou tak i fyzickou formou. Inventarizaci majetku obce provádí
zvláště k tomu zřízená komise. Tuto komisi může zřídit zastupitelstvo obce, jakožto nejvyšší orgán obce v
souladu s § 102 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
aby tak mělo přehled o stavu majetku a hospodaření obce za uplynulý rok. Inventury za rok 2010 po
komunálních volbách odhalily mnoho nedostatků, např. nenalezení evidovaných věcí v hodnotě cca 500 tis. Kč,
vedení evidence pouze v písemné podobě (po konzultaci s krajským úřadem převedeno v roce 2011 do
elektronické podoby), neoznačení věcí inventárními čísly (provedeno v roce 2012 v souvislosti s novým
softwarem a zahájením odepisování majetku). Za roky 2011 a 2012 bylo fyzicky vyřazeno cca 300 položek v
evidované účetní hodnotě cca 850 tis. Kč (fyzicky odstraněno nebo odprodáno). Zastupitelstvo by mělo zvolit a
jmenovat min. 5 – člennou ústřední inventarizační komisi. Jejím členem nemůže být starosta ani místostarosta,
jelikož se podílejí na hospodaření s majetkem obce. Inventarizační komisi navrhnul předsedající v následujícím
složení: RNDr. Jakub Munzar – předseda komise, Ilona Tučímová, Vlastimil Hovorka, Ing. Svatopluk Čech, Ing.
Helena Erbenová. Předsedající dále sdělil, že k dispozici komisi budou podklady z obecního úřadu a rovněž
zpřístupněny objekty obce, kde se její majetek nachází. K provedení inventury je připraven plán o jejím
průběhu, který je přílohou usnesení. K dispozici je rovněž finanční směrnice obecního úřadu o inventarizaci
majetku. Inventura by měla proběhnout v období od 1. 12. 2012 do 22. 1. 2013. Na dotaz paní Ing. Erbenové ke
školení členů komise na způsob provádění inventarizace předsedající odpověděl, že se předpokládá jeho
provedení včetně poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pan Munzar poděkoval členům komise, že
souhlasili se jmenováním a konstatoval, že značení obecního majetku se zlepšuje, což usnadní provedení
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inventury. Jelikož další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/27/11/2012:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky,
pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2012 (inventarizační plán) v období od 1. 12. 2012
do 31. 1. 2013 dle přílohy tohoto usnesení;
II. zřizuje
5 – člennou ústřední inventarizační komisi za účelem provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek
(movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2012;
III. volí
členy ústřední inventarizační komise zřízené dle bodu II. tohoto usnesení následující osoby:
RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Vlastimil Hovorka, Ing. Helena Erbenová, Ing. Svatopluk Čech, všichni
bytem Velký Osek, přičemž předsedou inventarizační komise je ustanoven RNDr. Jakub Munzar;
IV. ukládá
ústřední inventarizační komisi provést komplexní (fyzickou, dokladovou) inventuru majetku obce Velký Osek
(movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2012 v
době od 1. 12. 2012 do 22. 1. 2013;
V. ukládá
předsedovi ústřední inventarizační komise RNDr. Jakubu Munzarovi předložit zastupitelstvu obce Velký Osek
zprávu o výsledcích provedené komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva,
závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2012 do 22. 1. 2013.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Nakládání s movitými a nemovitými věcmi obce Velký Osek.
Předsedající přednesl návrh na základě žádosti ČEZ Distribuce, aby zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci zemní elektrické přípojky bytové zástavby
v lokalitě Za Lávkami, jež povede v zelených pásech od trafostanice na rohu ulic Smetanova a Riegrova
k bytovým domům v lokalitě Za Lávkami a od nich ulicí U Hřiště k trafostanici na severozápadním rohu
fotbalového hřiště v ulici Prokopa Holého, přičemž budou zachovány vjezdy k nemovitostem a rovněž silnice
s pomocí protlaků. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto dal předsedající hlasovat o návrhu
usnesení.
Usnesení č. ZO/3/27/11/2012
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
s návrhem na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s., k pozemku obce č. 764/3, 675/1, 675/13, 674/2, 674/1, 909/1, 675/12, 909/2 v k.ú. Velký Osek pro účely
vybudování nové elektrické přípojky(NN) k budově č. p. 818 v ulici U hřiště v k.ú. a obci Velký Osek za
podmínky dodržení Pravidel zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek
stanovených v bodě II usnesení zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/3/25/1/2011 ze dne 25.1.2011 a uvedení
nemovitostí ve vlastnictví či správě obce Velký Osek dotčených stavbou dle výše uvedené smlouvy
bezodkladně po dokončení stavebních prací do stavu odpovídajícího přinejmenším stavu před zahájením
stavebních prací.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Různé
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy.
7) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce.
a) Předseda výboru majetkového pan Munzar informoval o jednání výboru dne 20.11. Výbor se zabýval stavem
přípravy projektové dokumentace a žádostí o dotace na dostavbu kanalizace a vodovodu. Dále se pak zabýval
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přípravou žádostí o dotace pro budoucí období. Pan Munzar sdělil podmínky dotace Ministerstva průmyslu a
obchodu (MPO) na rekonstrukce veřejného osvětlení a možnosti dotací z krajských fondů. Možnosti investic
v lokalitě kolem železničního nádraží závisí na souhlasu vlastníka pozemků, což jsou České dráhy. Byla
projednávána smlouva s Telefonicou O2, jež má nájem na střechu základní školy pro umístění svého vysílače.
Při přípravě rozpočtu na rok 2013 majetkový výbor vyzdvihl potřebu investic do školy a školky. Členové výboru
vyjádřili podporu ke zmenšení rozsahu dobývacího prostoru od firmy Písek-Beton a podnětu na zřízení
rozptylové loučky na hřbitově. Další schůze výboru je plánována na leden 2013.
b) Předsedající seznámil přítomné se stavem projektu na dostavbu kanalizace a žádosti o dotaci od SFŽP, která
by měla být formálně akceptována, rozhodnutí o přidělení dotace lze očekávat na přelomu ledna a února 2013.
Projekt dobudování vodovodu je ve fázi dokončování a jedná se s městem Kolín na upřesnění podmínek
napojení se na dodávky pitné vody ze zóny TPCA. Na projektu zpomalovacích semaforů probíhá kalibrace
software a semafory budou brzy uvedeny do rutinního provozu. Obec doložila do TPCA plnění smlouvy o
poskytnutí grantu, proběhla dopravně bezpečnostní akce v základní škole. Instalace počítačů v obecní
knihovně, pořízených z dotace Středočeského kraje, je před dokončením. Předsedající dále informoval, že
probíhá čištění Bačovky od nánosů od Dělnického domu k železničnímu přejezdu na Šanghaj a ořez břehových
porostů od „10“ po stavidlo u požární nádrže, v příštích letech budou čištěny i další úseky. Za omluveného
předsedu Výboru životního prostředí pana Fagoše dále informoval, že proběhne výsadba stromů v obci,
zejména v ulici na Nábřeží. Na webu obce byla v této záležitosti zveřejněna anketa, dle které velká část
respondentů podpořila obnovu neplodonosnými dřevinami. Následně předsedající podrobně informoval včetně
uvedení grafického znázornění o vývoji plnění obecního rozpočtu v tomto roce (provozní přebytek +2,8 mil. Kč
ke konci října 2013), přičemž přebytek bude využit zejména pro splácení „starých dluhů“ obce vzniklých před
rokem 2011. Dále informoval o práci na dlouhodobém výhledu hospodaření obce do roku 2017. Navrhuje pro
tyto roky vyrovnané hospodaření, zatím ve výhledu neuvádí potenciální investiční dotace pro obec, ty budou
zapracovány v okamžiku jejich potvrzení poskytovateli. Výhled dokumentuje podporované priority obce pro
nadcházející období a perspektivu vyřešení téměř jistého bankrotu hospodaření obce převzatého od minulého
vedení obce na konci roku 2010.
c) Pan Hovorka sdělil, že Komise sociální podporuje zřízení rozptylové loučky na hřbitově, doporučuje
k realizaci návrhu odbornou osobu a stanovit pravidla využití. Komise postupně přijímá žádosti spolků o dotace
z obecního rozpočtu (zatím obdržela 4, do 14 dnů předpokládá obdržení ode všech). Komise bude prověřovat,
jak spolky dotace využívají. Dále pan Hovorka doplnil informace o způsobu uplatňování žádostí o dotace
z obecního rozpočtu. Požádal, aby jej v případě nejasností žadatelé kontaktovali.
d) Místostarosta Matuš doplnil, že pro hospodaření obce je důležité sledovat i stav cash-flow a upozornil, že
výhled do roku 2017 je třeba brát jako spíše informativní. Hospodaření (rozpočtové příjmy do 25 mil. Kč ročně)
mohou značně ovlivnit získané dotace (v řádu desítek milionů Kč), spoluúčast obce na investičních akcích a
podmínky pro získání finančních prostředků pro spoluúčast (úvěry apod.).
13) Diskuse
a) Na dotaz z veřejnosti, zda budou v obci zastavovat rychlíky Praha - Hradec, odpověděl starosta, že nebudou.
Přes požadavky obce směřované starostou na České dráhy a Ministerstvo dopravy i osobním jednání
s odpovědným náměstkem ministra zůstává dle nového jízdního řádu situace beze změny.
b) Pan Freitag vznesl dotaz na výši rozpočtu na činnost obecní policie a na řešení porušování dopravních
předpisů v obci. Předsedající vysvětlil činnost obecní policie a její zákonné možnosti při měření rychlosti včetně
využití kamer na zpomalovacích semaforech. Pan Dupák k tomu upřesnil, že na rozdíl od okolních obcí mají
zpomalovací semafory v obci Velký Osek kamery pro detekci jízdy na červenou, která může být následně
řešena ve správním řízení např. státní policií nebo odborem dopravy. Podle upozornění z veřejnosti se množí
přestupky parkování na pruhu pro cyklisty. Předsedající sdělil, že tyto přestupky řeší obecní policie průběžně a
bude se jim i nadále věnovat.
Jelikož nebylo dalších dotazů nebo podnětů, předsedající diskusi ukončil.
11) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva bylo 9 občanů z veřejnosti. Další, XXIV. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 18. prosince
2012 od 18 hod. v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 27. 11. 2012
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2012
Zapisovatel: RNDr. Vladimír Matuš
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Ověřovatelé:

Mgr. Michal Dupák, v. r., dne 3. 12. 2012
RNDr. Jakub Munzar, v. r., dne 3. 12. 2012

Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., dne 3. 12. 2012
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 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 27. 11. 2012 – Příloha k usnesení č.
ZO/1/27/11/2012 – Schválený program XXIII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek konané dne 27. 11. 2012
Obec Velký Osek

Den konání: 27. listopadu 2012
Doba konání: 18:00
Návrh programu:
1.) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2012
2.) Nakládání s movitými a nemovitými věcmi obce Velký Osek
3.) Různé
4.) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
5.) Diskuse
6.) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 27. 11. 2012 – Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno
abecedně):
Filip Dašek
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Michal Dupák
Ing. Helena Erbenová
Jan Fagoš
MUDr. Hana Fagošová
MUDr. Jan Kulhánek
RNDr. Vladimír Matuš
RNDr. Jakub Munzar

Podpis:
----------------- OMLUVEN -------------Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Ing. Helena Erbenová, v. r.
----------------- OMLUVEN --------------MUDr. Hana Fagošová, v. r.
MUDr. Jan Kulhánek, v. r.
RNDr. Vladimír Matuš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 27. 11. 2012 - Příloha k usnesení č.
ZO/2/27/11/2012 – Inventarizační plán 2012
Plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky,
pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2012 (inventarizační plán) v období od 1. 12.
2012 do 31. 1. 2013
Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Schvaluje a vydává: Zastupitelstvo obce Velký Osek
Platnost: od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2013
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu vyhlášky Ministerstva financí č. 270/2010 je stanoven tento plán inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2012:
a) Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) bude zahájena dne
1. 12. 2012 a ukončena nejpozději dne 31. 1. 2013. Z této inventury bude pořízen inventurní soupis majetku a
zpráva o provedené inventarizaci.
b) Zahájení činnosti ústřední inventarizační komise pro inventarizační položky je ke dni 1. 12. 2012 a ukončení její
činnosti je ke dni 31. 1. 2013.
c) Zpracování inventurních soupisů bude ukončeno dne 22. 1. 2013. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky. Zpráva o provedené inventarizaci bude
zpracována do 22. 1. 2013 a předložena zastupitelstvu obce do 27. 1. 2013.
d) Při inventarizaci majetku obce se postupuje dle finanční směrnice č. 4/2011 obecního úřadu obce Velký Osek Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Velký Osek, obecního úřadu obce Velký Osek a organizačních
složek. Členové ústřední inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle směrnice k inventarizaci obce. Za tímto účelem jsou povinni se členové ústřední inventarizační komise s oběma výše
uvedenými předpisy seznámit a dále rovněž se závaznými vzorovými tiskopisy, inventurními soupisy majetku obce,
a to nejpozději do 1. 12. 2012. Všichni členové ústřední inventarizační komise jsou povinni účastnit se školení k
provádění inventarizace a k seznámení se s potřebnými právními předpisy, směrnicemi včetně těch o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou všichni členové ústřední inventarizační komise povinni se fyzicky
účastnit inventarizace majetku obce, podepisovat dle podpisových vzorů (záznamů) příslušné inventurní soupisy a
další dokumenty potřebné, využité nebo zpracované při inventarizaci majetku obce, dbát pokynů předsedy ústřední
inventarizační komise a dodržovat usnesení (rozhodnutí) ústřední inventarizační komise nebo zastupitelstva obce.
e) K zajištění inventarizace majetku obce se zřizuje tato ústřední inventarizační komise:
Předseda: RNDr. Jakub Munzar
Členové: Ilona Tučímová
Vlastimil Hovorka
Ing. Helena Erbenová
Ing. Svatopluk Čech
f) Druh majetku: veškeré pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek,
ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek, hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahová
evidence, (finanční dlouhodobý majetek).
Ve Velkém Oseku dne 27. 11. 2012 schváleno zastupitelstvem obce Velký Osek dne pod usnesením
č. ZO/2/27/11/2012
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
razítko obecního úřadu
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