Pouze jméno|Digitálně podepsal {SigningCertSubject_CN}

Zápis
z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 25. 2. 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, MUDr. Hana
Fagošová, Ing. Helena Erbenová, MUDr. Jan Kulhánek, Jan Fagoš, RNDr. Vladimír Matuš, Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: ----------------Den a doba konání zasedání: 25. 2. 2014, 18:00 – 19:10
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 18. 2. 2014
do 25. 2. 2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 9 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 MUDr. Hanu Fagošovou a RNDr. Jakuba
Munzara ověřovateli zápisu a zapisovatelem zápisu předsedající určil Ivanu Adamcovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhl vyjmout z návrhu programu bod „3) Redakční rada obecního zpravodaje Osečan“, jelikož
neobdržel nominaci na člena redakční rady od Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky (dále jen „Sociální komise“). Zastupitel Ing. Otta navrhl do programu vložit bod s názvem
„Informace o průběhu trestního stíhání Ing. Jiřího Otty a o společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.“.
Předsedající dal nejprve hlasovat o vyjmutí bodu 3) z návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/25/2/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s vyjmutím bodu „3) Redakční rada obecního zpravodaje Osečan“ z návrhu programu XXXVI. zasedání
zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 2

Následně dal předsedající hlasovat o vložení bodu do návrhu programu navrhovaného Ing. Ottou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s vložením bodu „Informace o průběhu trestního stíhání Ing. Jiřího Otty a o společnosti Velkoosecká sportovní,
a.s.“ do návrhu programu XXXVI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 2

Proti 0

Zdrželi se 7

Návrh Ing. Otty nebyl přijat.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení s výše přijatými
úpravami v návrhu programu XXXVI. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. ZO/2/25/2/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
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schvaluje
program XXXVI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 2

4) Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 výborů a komise zastupitelstva obce
Na zasedání byly předloženy v souladu s usnesením ze dne 28. 1. 2014 výroční zprávy o činnosti Kontrolního
výboru a Sociální komise (viz příloha č. 3 zápisu). Zprávy slouží k přehlednému shrnutí činnosti výboru a komise za
uplynulý kalendářní rok a pro informaci veřejnosti.
Usnesení č. ZO/3/25/2/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
výroční zprávy o činnosti za rok 2013, které jsou obsahem přílohy tohoto usnesení, následujících orgánů:
a) kontrolního výboru;
b) komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

5) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013
Předseda inventarizační komise RNDr. Jakub Munzar seznámil zastupitelstvo se závěry inventarizace majetku
obce za rok 2013 a s hospodařením s ním, která proběhla v souladu se zákonem do konce ledna 2014. Zároveň
sdělil, že byla formulována určitá doporučení pro správce obecního majetku při přípravě inventarizace majetku
obce za rok 2014. Rovněž byla zastupitelstvu podána informace, který majetek v roce 2013 dosloužil (přestal plnit
svou funkci) a byl zlikvidována vyřazen z evidence a rovněž inventarizační komise předložila zastupitelstvu soupis
několika položek z majetku obce, které by měly být vyřazeny se souhlasem zastupitelstva do konce roku 2014.
Předsedající doplnil, že částky uvedené v soupise jsou pořizovací hodnoty majetku, které musí být položkám
přiřazeny po celou dobu jejich evidence, ve skutečnosti je reálná hodnota daných položek mnohem nižší.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/25/2/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
zprávu a informace předložené předsedou ústřední inventarizační komise RNDr. Jakuba Munzara o průběhu a
výsledcích inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013 a přijatých či navrhovaných opatřeních k nápravě;
II. schvaluje
inventuru majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a
hospodaření s ním za rok 2013 provedenou inventarizační komisí v prosinci 2013 a lednu 2014;
III. bere na vědomí
vyřazení některých položek (věcí, práv, hodnot) z evidence majetku obce Velký Osek k 31. 12. 2013 dle přílohy A
tohoto usnesení;
IV. souhlasí
s vyřazením některých položek (věcí, práv, hodnot) z evidence majetku obce Velký Osek do 31. 12. 2014 dle
přílohy B tohoto usnesení.
Výsledky hlasování: Pro 8 Proti 1 Zdrželi se 0
6) Nakládání s majetkem obce – záměr na pronájem místa pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu
V únoru 2014 požádal pan Pulkrab opětovně o možnost pronájmu části obecního pozemku č. 736/3 u obecního
úřadu za účelem provozování zmrzlinového stánku, a to v obdobném rozsahu jako v roce 2013. Spolupráce s obcí
a efekt pro její obyvatele a návštěvníky je hodnocen velmi pozitivně, žádné zásadnější komplikace v průběhu
provozování v roce 2013 nenastaly, což potvrdily i sousední majitelé nemovitostí. Pan Pulkrab má zájem o
dlouhodobější nájem až na 10 let s tím, že by nad rámec nájmu místa pro stánek ještě zřídil „molo“ – terasu, aby se
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lidé mohli pohodlněji posadit a nebyl ničen trávník u zmrzlinového stánku. Rovněž nabízí i zřízení dětských prvků u
stánku, jelikož jej o to zákazníci žádali. Záležitostí se zabýval i majetkový výbor, jehož doporučení přednesl jeho
předseda RNDr. Jakub Munzar:
a) Výbor majetkový doporučuje nájem na dobu 3 let s tím, že se může po této době automaticky prodloužit o
1 rok (tzv. opce), pokud by zastupitelstvo nerozhodlo jinak.
b) Dětské herní prvky by v daném místě z důvodu blízkosti hlavní silnice nebylo vhodné zřizovat (nutnost
koordinace s policií, nepozornost dětí apod.), a to i s ohledem na poměrně rušný provoz kolem obecního
úřadu a bankomatu. Pokud zde umisťovat nějaké herní prvky, tak jen přímo na zřízené terase bez rizika
pro dětské návštěvníky;
c) Velikost mola by se ještě měla projednat s panem Pulkrabem
d) Upozornil na možné kolizní situace v dopravě a parkování mezi obecním úřadem a zmrzlinovým stánkem
Předsedající doplnil, že se pokusí s panem Pulkrabem jednat, zda by obci přispěl na realizaci dětských prvků či
jiných potřeb obce v jiných oblastech.
Na otázku Ing. Erbenové, jaké herní prvky chce realizovat pan Pulkrab, odpověděl RNDr. Munzar, že zřejmě
obdobné prvky jako v mateřské školce, tj. do země upevněná pružinová houpadla. Na její otázku, zda složení ceny,
tj. min. 5 tis. Kč nájem a min. 5 tis. Kč paušální poplatek na služby (voda, elektřina) je odpovídající minulému roku
bylo předsedajícím sděleno, že ano.
Pan Fagoš sdělil, že s nájmem pro zmrzlinový stánek lze souhlasit, ale není vhodné, aby na daném místě probíhal
prodej jakýchkoliv alkoholických nápojů.
Z veřejnosti Mgr. Dočkalová poznamenala, že je vhodné záměr upřesnit tak, aby nájem být účtován za skutečně
provozované měsíce tj. od 1. 4. do 31. 10., jelikož v zimním období (cca od konce října do konce března) zřejmě
stánek sloužit nebude, a tak nebude chtít nájemce za toto období platit. Po dobu neprovozování stánku by mělo být
molo (terasa) odklizeno z pronajaté části pozemku (pokud to bude technicky možné), aby tím nebyla omezována
možnost jeho využití pro jiné aktivity.
Předsedající sdělil, že podněty jsou přínosné, a že se tedy stanou součástí podmínek v záměru. Dále uvedl, že
s okolními majiteli nemovitostí hovořil a neměli zásadních výhrad proti tomuto záměru. Po upřesnění a vyvěšení
záměru se bude ještě snažit zajistit jejich písemný souhlas pro předcházení případných pochybností.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/25/2/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku ve vlastnictví obce Velký Osek č. 736/3 u obecního úřadu obce
Velký Osek za účelem umístění a provozu mobilního zmrzlinového stánku a případně dalších zařízení souvisejících
s jeho provozem, a to za následujících podmínek:
a) min. výše měsíčního nájmu 5 tis. Kč;
b) nájemce hradí služby potřebné k provozu stánku odebírané z obecního úřadu obce Velký Osek dle skutečné
výše nebo paušálně částkou ve výši min. 5 tis. Kč;
c) základní doba nájmu je maximálně na 36 kalendářních měsíců s tím, že tato doba se automaticky prodlužuje o
12 kalendářních měsíců, pokud obec nedoručí nájemci výpověď nejméně 60 dnů před koncem základní doby
nájmu nebo před koncem prodloužené doby nájmu;
d) nájem začíná nejdříve dnem 1. 4. 2014;
e) nájemce zřídí molo – terasu k posezení zákazníků a stojan na kolo u zmrzlinového stánku;
f) nájemce hradí nájem a služby potřebné k provozu stánku odebírané z obecního úřadu obce Velký Osek za každý
kalendářní měsíc, ve kterém bude zmrzlinový stánek v provozu;
g) nájemce v období od 1. 11. do 31. 3. molo – terasu k posezení zákazníků a stojan na kolo u zmrzlinového
stánku vždy odklidí z pozemku č. 736/3;
h) nájemce nebude nabízet jakékoliv alkoholické nápoje ani tabákové výrobky;
Výsledky hlasování: Pro 8 Proti 1 Zdrželi se 0
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7) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
a) starosta obce – sdělil, že bude přílohou zápisu z tohoto zastupitelstva výroční zpráva obecní policie za rok 2013,
dále zpráva o bezpečnostní situaci Policie ČR na Kolínsku, dále uvedl, že byly zahájeny pozemkové úpravy týkající
se katastrálního území Velký Osek, ale zejména k. ú. Pňov – Předhradí. Na základě požadavku z minulého
zasedání zastupitelstva předložil jednak dopis ze dne 11. 10. 2013, kterým byla zamítnuta žádost o dotaci na
dostavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí. Následně předložil dopis, kterým byla dne 8. 1. 2014
žádost na dotaci ze SFŽP akceptována. Rozhodnutí o výši dotace má být sděleno do konce dubna 2014. Byly tak
vyvráceny pochybnosti o tom, že by obec neměla dostat dotaci na dostavbu kanalizace. Žádost byla akceptována
jako způsobilá k podpoře z Operačního programu Životní prostředí a příprava realizace projektu dostavby
kanalizace v obci je v běhu. Zahájení výstavby se očekává po ukončení výběrového řízení na zhotovitele o letních
prázdninách 2014.
b) místostarosta obce – informoval, že dojednal výhodnější podmínky v nové smlouvě s dodavatelem
telekomunikačních služeb Telefonica O2. Bylo zahájeno pořizování geografického informačního systému (GIS) pro
potřeby obce.
c) výbor životního prostředí – předseda Jan Fagoš informoval, že byl výborem, zejména panem Ing. Čechem,
panem Kalašem a panem Polákem, dokončen základní pasport (přehled) o stávající zeleni v obci a je nyní
zpracovávána část návrhová, tj. kde a co by mělo být dosazeno, podrobněji popsal záměr zlepšení prostoru v sadu
za bývalými Vodními stavbami, částečně na manipulační plochu a částečně jako zelený koridor pro zvěř a pro
ochranu před sousední zemědělskou činností. V lokalitě u školy bude třeba ořezat a v dalším roce po provedení
výsadby pokácet třešeň nedaleko trafostanice na rohu ulice Vrchlického a Tyršovy. V lokalitě Na Dolíku u sběrného
místa by měly být vysazeny jedlé kaštany a v ulici Volárenská pokáceny vrby zasahující do profilu silnice na
Volárnu a nahrazeny vysokokmennými stromy tak, aby nebránily provozu na komunikaci.
d) finanční výbor – předseda Jan Fagoš informoval, že v březnu a v září 2014 jsou plánovány kontroly na obecním
úřadě, v základní škole a v mateřské školce. Rovněž by měla být provedena do poloviny roku kontrola obecní
společnosti Osecká NADĚJE.
8) Diskuse
a) Ing. Otta se dotazoval, zda si je obec vědoma, že peníze použité na vybudování parkovací plochy u nádraží je
vlastně investicí do cizího majetku akciové společnosti České dráhy.
Starosta odpověděl, že si je toho vědom, nicméně, o danou plochu má obec dlouhodobě požádáno
k bezúplatnému převodu a rovněž je třeba odlišovat stavbu a pozemek pod ní. Parkovací plocha je stavební úprava
a patří obci. Pozemek pod parkovištěm patří ČD, a. s. Vybudování upravené parkovací plochy přineslo zlepšení
služeb pro občany v dané lokalitě a nebyly zaznamenány žádné stížnosti. Ostatně komunikace v ulicích Nádražní a
9. května také patří obci a za Ing. Otty zde byl vybudován na pozemcích ČD, a.s. chodník od ulice Revoluční
k nádraží za prostředky obce. Následně se starosta optal, zda Ing. Otta nesouhlasí s vybudovaným parkovištěm,
když to znamená pro občany lepší prostředí. Na tuto otázku Ing. Otta nereagoval.
b) Ing. Otta sdělil, že informace o nákladech za Osečan, uvedené starostou na minulém zasedání zastupitelstva,
byly nepravdivé, tj. za jeho starostování náklady na Osečan byly kolem 6 tis. Kč. Starosta sdělil, že jiná čísla sdělit
nemůže, než ta, která byla uvedena. Paní Tučímová uvedla, že za Ing. Otty byl Osečan vydáván v počtu 400 kusů
za prodejní cenu 2 Kč/kus pro občana a byl pouze černobílý. Dále paní Tučímová k tomu dodala, že pan Ing. Otta
zřejmě neporozuměl výkladů nákladů, kdy pan starosta řekl, že náklad na 1 výtisk (nikoliv na celé číslo s počtem
1 000 ks) se snížil oproti Osečanu vydávaného do poloviny roku 2011. Dostupnost a srozumitelnost obecního
zpravodaje Osečanu se výrazně zlepšila. Osečan je nyní bezplatně dodáván do každé domácnosti a je
celobarevný.
c) Na dotaz RNDr. Matuše, proč nebyl jeho bod o činnosti starosty ve Svazu měst a obcí ČR zařazen do programu,
starosta odpověděl, že tuto záležitost již zastupitelstvo projednávalo a vzešel z toho závěr, že se tím již nechce
zabývat. Dále návrh tohoto bodu na projednání nebyl předložen při jednání o návrhu programu, jelikož nešlo o
návrh starosty, který již o své činnosti informoval.
Paní Tučímová z veřejnosti k tématu činnosti starosty ve Svazu měst a obcí ČR dodala, že by chtěla upřesnit
informaci uváděnou místostarostou obce RNDr. Matušem na minulém zastupitelstvu, kdy jím bylo řečeno, že
činnost starosty v tomto svazu nemá žádné konkrétní finanční přínosy pro obec. Panem místostarostou bylo rovněž
řečeno, že E-domek na elektrozařízení obec mohla stejně získat, protože jej dnes dostávají obce obdobné velikosti
jako Velký Osek.
E-domek by mohla obec dnes již získat, ale díky činnosti starosty a jeho dobrým vztahům ve Svazu měst a obcí
ČR, mohl být tento E-domek obci poskytnut již v roce 2011. To znamená o 2 roky dříve, než jej mohla obec získat
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podle dnes platných pravidel, kdy se E-domek poskytuje i obcím okolo 2 000 obyvatel. Za tyto 2 roky podle jejích
propočtů E-domek ušetřil obci cca 50 tis. Kč na nákladech za nakládání se starými elektrospotřebiči. Do roku 2011
odvážel elektrospotřebiče NYKOS za poplatek, dnes obec díky E-domku neplatí nic. Místostarosta RNDr. Matuš
odpověděl, že čerpal pouze z veřejných zdrojů a proti takovýmto činnostem starosty ve Svazu měst a obcí ČR nic
nemá.
9) Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 6 občanů
z veřejnosti. Další, XXXVII. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 25. 3. 2014 od 18 hod. v budově obecního
úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 25. 2. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2014
Zapisovatel: Ivana Adamcová
Ověřovatelé:

MUDr. Hana Fagošová, v. r., ……………………………, dne 3. 3. 2014

RNDr. Jakub Munzar, v. r. ………………………………, dne 3. 3. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r. …………………………., dne 3. 3. 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 zápisu k usnesení č. ZO/2/25/2/2014 – Schválený program XXXVI. zasedání zastupitelstva obce Velký
Osek dne 25. 2. 2014
Obec Velký Osek

Den konání: 25. 2. 2014
Doba konání: 18:00
Místo konání: jednací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Program:
1) Výroční zprávy za rok 2013 o činnosti výborů a komise zastupitelstva obce
2) Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013
3) Nakládání s majetkem obce
-

záměr na pronájem místa pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu

4) Různé
5) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
6) Diskuse
7) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

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 25. 2. 2014 k usnesení č. ZO/3/25/2014 –
Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 výborů a komise zastupitelstva obce Velký Osek
Obec Velký Osek

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013
Složení výboru: Mgr. Michal Dupák – předseda, JUDr. Igor Ivanov, Bc. Miloslav Čihák
V roce 2013 se kontrolní výbor sešel celkem 2 x a to dne 29. 4. 2011 a 24. 10. 2013. Mimo to členové výboru
absolvují pravidelné konzultace k činnosti strážníků Obecní policie obce Velký Osek a rozvržení jejich služeb.
Témata řešená kontrolním výborem:
Příprava vyhlášky o zákazu podomního prodeje v obci Velký Osek
Doprava v obci, měření rychlosti, metodická činnost a připomínky k blokovému řízení strážníků Obecní policie v
souvislosti s měřením rychlosti v obci
Povodeň červen 2013, pomoc obce postiženým oblastem, návštěva nejpostiženějších obcí v regionu, vylepšení
technického vybavení obce a jednotky dobrovolných hasičů protipovodňovým vybavením
Stěžejní témata pro rok 2014:
Bezpečnostní situace v obci
Doprava a činnost obecní policie v přestupkovém řízení

Zpracoval dne 24. 2. 2014:
Mgr. Michal Dupák
předseda kontrolního výboru obce Velký Osek
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Obec Velký Osek

Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky
zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2013
Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky
pracovala v roce 2013 ve složení:
MUDr. Hana Fagošová, Ing. Helena Erbenová, Mgr. Helena Babáková, Vlastimil Hovorka,
MUDr. Jan Kulhánek, Vlastimil Soukup a Lubomír Šmidrkal.


Aktivity 1. Q 2013
◦ komunikace ve věci neoprávněného užívání ochranné známky Naděje
◦ projednání žádosti o připojení se ke kampani „ Vlajka pro Tibet „
◦ projednání návrhu na připojení k akci „ Bezpečně na silnici „
◦ projednání zprávy o stavu provozu a činnosti Obecní knihovny
◦ posouzení žádosti FK Viktorie Velký Osek na mimořádný finanční příspěvek
◦ vyjádření k personálním změnám v Naději o.p.s.
◦ seznámení s návrhem programu oslav výročí obce



Aktivity 2. Q 2013
◦ posouzení studie popisující současný stav DPS
◦ posouzení žádosti Klubu Radost o finanční příspěvek
◦ posouzení návrhu o vstupu obce do projektu TV Prima
◦ spolupráce na přípravách a realizaci oslav výročí obce



Aktivity 3. Q 2013
◦ seznámení se s návrhem spolku Korálek na realizaci dětského hřišťátka Na Dolíku



Aktivity 4. Q 2013
◦ seznámení se s návrhem projektu na rekonstrukci místního kostela
◦ seznámení se s informacemi o hospodaření MŠ a MZŠ a s návrhy jejich rozpočtů na rok 2014
◦ seznámení se s žádostmi místních spolků a organizací o příspěvek obce na jejich činnost



Sociální Komise se kromě letních prázdninových měsíců scházela pravidelně 1x měsíčně a to vždy v
obsazení, které zajišťovalo kompetentní rozhodnutí z její strany.
Kromě výše uvedených témat se Komise zabývala i tématy méně významnými.
Je důležité ocenit přístup jednotlivých členů, kteří se na každém setkání snaží aktuální témata řešit
otevřeně a s cílem, který bude ku prospěchu občanů naší obce.
Zpracoval dne 22. 2. 2014:
Vlastimil Hovorka
Předseda Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014 k usnesení č. ZO/4/25/2014 –
Inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2013
Příloha A - majetek vyřazený v roce 2013
Objekt
Kancelář starosty

Účtárna

Matrika
OÚ chodba

Velká zasedací
místnost

Dvůr OÚ - materiál

Hasičárna

Inventurní
číslo
237
243
244
245
182
197
199
142
147
98
289
292
293
294
299
288
193

Název předmětu

Počet kusů

Obraz prezidenta
Koberec 36 m
Záclony
Dekorační látka
Koberec PALACE
Rozhlasový přijímač SATURN
Záclony 10 m
Koberec PALACE
Záclony
Tel.ústředna CONNEX
Věšáková stěna
Koberec GOLDRACE
Záclona
Závěsy
Police drátěný program
Odpadkový koš
Odpadkový koš

1

262

Letecký snímek šikmý

1

Letecký snímek 150x100
WIFI AP
Switch HP ProCurve
Dveře obklady
Prohazovačka
Sloupy veř.osvětlení
Zásahové rukavice FIREMAS

1
1
1

264
215
1314
XXX
XXX
XXX
804-817

Hodnota
30
6600
605
2200
8427
1180
780
7455
826
14637
2278
4430,5
172
742,5
3030
155
155

1
1
1
3
1
1
1

9401
5474
2726
3366
16500
450
40266
1614

1
3
1

133500

CELKEM

Objekt - karta
Dělnický dům
Dělnický dům

Příloha B - majetek odsouhlasený k vyřazení v roce 2014
Inventurní
číslo
Název předmětu
Stolky dřevěné mramorovaná deska 110 x 50 x
824-831 80
996 Kamna násypná

Počet
kusů

Hodnota v
Kč.

8

1 050

1

444

Dělnický dům

1179 Hrnec s poklicí ECCO

1

1 634

Dělnický dům

1235 Nerezový gril

1

12 345
3 990

Autodílna

389 Lampa měřič předstihu

1

Hasičárna

467 Sací koš S-110

1

206

Hasičárna

533 Nabíječka

1

2134

CELKEM

21803
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Příloha č. 5 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 2. 2014 – Výroční zpráva o činnosti obecní
policie obce Velký Osek za rok 2013 a Zpráva o bezpečnostní situaci v roce 2013 na okrese Kolín od Policie ČR Obvodní oddělení Týnec nad Labem

Zpráva o činnosti Obecní policie Velký Osek za rok 2013
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní
další úkoly, pokud tak stanoví zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon.
V rámci své činnosti
– přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku (při pořádání
sportovních a kulturních akcí v obci, kontrola rozestavených domů, kontrola
zahrádkářské osady Labe, zoopark, opuštěné nemovitosti, lesy atp. Denní kontrola okolí
základní školy TGM, mateřské školky a Husova nám. Kontroly v místních prodejnách
zaměřené proti drobným krádežím, prodeji alkoholu a tabákových výrobků mladistvým,
prodeji zakázané pyrotechniky, kontroly ostatních veřejných prostranství se zaměřením
na konzumaci alkoholu a kouření v místech, kde je to zákonem zakázáno)
dohlíží nad dodržování pravidel občanského soužití (sousedské spory,
náhodné konflikty)
dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek obce (volné
pobíhání psů, zábory veřejného prostranství aj.)
dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu (např. porušování
dopravního značení, vjezd a vstup na železniční přejezdy v době, kdy to
je zakázáno signalizací, měření rychlosti vozidel)
podílí se na prevenci kriminality v obci se zaměřením na mládež
dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
(„minerálka“, okolí školy, dětská hřiště aj.)
spolupracuje s Policií ČR (pátrání po hledaných osobách a odcizených
vozidlech, dopravní nehody)
spolupráce se soudy a jinými správními orgány v souladu se správním
řádem (doručování písemností atd.)
Obecní policie Velký Osek zaměřuje svoji činnost na kontrolu, dohled a ochranu veřejného
pořádku v obci, bezpečnosti osob a majetku občanů. Základem služby je pochůzková činnost,
která je kombinovaná s autohlídkou, a to tak, že hlídky se pohybují v zhruba pětiminutovém
dosahu od služebního vozidla, dále pak jsou využívána služební kola po celém katastru obce.
Při této jsou mimo jiné zjišťovány přestupky – nedostatky, jiné správní delikty, na které jsou
jejich pachatelé neprodleně upozorňováni a v případě opakovaného nebo závažnějšího
porušení obecně závazných právních předpisů, jsou řešeny dle zákona o přestupcích.
V roce 2013 bylo zakoupeno celkem 8 ks fotopastí, které jsou instalovány především na místa,
kde dochází k protiprávnímu jednání.
Ze závažnějších věcí uvádíme:
Zábory veřejného prostranství (palivem, staveb. materiálem apod.), občané jsou upozorněni,
poučeni a jsou domluveny termíny ke zjednání nápravy, což je ověřováno opětovnou kontrolou
míst. Jednalo se především o místa, kde zábor tvořil překážku ve sjízdnosti komunikací popř.
schůdnosti chodníků nebo byl záborem podstatně narušován vzhled obce.
Dále hlídky kontrolují uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství, v případě zjištěného
nedostatku řeší v blokovém řízení, v jednom případu bylo protiprávní jednání oznámeno
příslušnému živnostenskému úřadu.
Volné pobíhání psů – většinou se podařilo odchyceného psa předat majiteli. V opakovaných
11

případech byla věc řešena blokovou pokutou. V případu, že se hlídce podařilo zjistit, že
nalezený pes byl nalezen na jiném katastrálním území než Velkého Oseka, byl předán příslušné
obci k opatření.
2x byly provedeny cvičné střelby na střelnici v Kolíně.
Strážníci prováděli v rámci své činnosti také měření rychlosti v obci na stanovených úsecích
zařízením, které je pronajímáno od fy. GEMOS.
V roce 2013 bylo na území obce zjištěno 11 případů s důvodným podezřením, že by se mohlo
jednat o trestný čin, což je o 4 případy více proti roku 2012. V těchto případech strážníci OP
zajistí místo trestného činu, zejména proti vstupu nepovolaných osob a událost neprodleně
oznámí policii ČR.
V průběhu roku 2013 bylo při řešení 247 přestupků v blokovém řízení uděleno a odevzdáno v
hotovosti 179.000,- Kč z blokových pokut.
V průběhu roku 2013 bylo při řešení přestupků v blokovém řízení uděleno 100.200,- Kč z
blokových pokut na místě nezaplacených, které byly připsány na účet obce.
Nezaplacené udělené blokové pokuty jsou vždy 1x za čtvrt roku předány k vymáhání
exekutorskému úřadu a vymožitelnost je vysoká.
Ve 14 případech pachatelé dopravních přestupků odmítli projednání na místě, proto byla
událost oznámena příslušnému správnímu orgánu.
Obecní policie Velký Osek
Zpracovali dne 15. 2. 2014: strážníci Milan Kučera, Aleš Synek
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