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Zápis
z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 24. 6. 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, MUDr. Jan Kulhánek, Jan Fagoš, Ing. Helena Erbenová, RNDr. Vladimír Matuš, Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: -------------------Den a doba konání zasedání: 24. 6. 2014, 18:00 – 20:45
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 17. 6. 2014
do 24. 6. 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 ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
Mgr. Michala Dupáka a RNDr. Jakuba Munzara, zapisovatelem zápisu předsedající určil paní Ivanu Adamcovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání zasedání a navrhl jeho následující
úpravy:
-

upřesnění názvu bodu 3) takto „Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013 a účetní závěrky obce Velký
Osek a jejích příspěvkových organizací za rok 2013“;

-

do bodu 5) Různé doplnění podbodů:
a) smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt zateplení ZŠ
b) rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2014
c) úprava využití příspěvku obce příspěvkové organizaci obce MŠ
d) žádost o mimořádný příspěvek na činnost FK Viktoria Velký Osek.

Ing. Otta vznesl dotaz, zda je vyhotoven zápis z předchozího zasedání zastupitelstva, který dle jeho mínění by měl
být předložen vždy do konání následujícího zasedání zastupitelstva, aby byla zachována možnost člena
zastupitelstva vznést námitku proti zápisu. Předsedající sdělil, že zápis zatím není vyhotoven, lhůta pro jeho
vyhotovení je 10 dnů a možnost podat námitku proti zápisu zůstává zachována na nejbližší zasedání zastupitelstva
po vyhotovení zápisu.
Ing. Otta přednesl návrh na doplnění bodu Různé, a to podbod s názvem „Revokace usnesení zastupitelstva obce
Velký Osek č. ZO/3/26/32013“.
RNDr. Munzar navrhl doplnění bodu Různé o podbod s názvem „Výzva místostarostovi obce RNDr. Matušovi
k rezignaci z důvodu ztráty důvěry“.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu Ing. Otty na doplnění bodu
Různé, a to o podbod s názvem „Revokace usnesení zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/3/26/32013“, který
nebyl přijat poměrem hlasů Pro 1, Proti 5, Zdrželi se 3.
Následně dal předsedající hlasovat o návrhu RNDr. Munzara na doplnění bodu Různé o podbod s názvem „Výzva
místostarostovi obce RNDr. Matušovi k rezignaci z důvodu ztráty důvěry“, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro 4,
Proti 2, Zdrželi se 3.
Poté dal hlasovat předsedající o jím navržené změny, tj. upřesnění názvu bodu 3) takto „Závěrečný účet obce
Velký Osek za rok 2013 a účetní závěrky obce Velký Osek a jejích příspěvkových organizací za rok 2013“ a
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doplnění bodu 5) Různé o podbody „a) smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt zateplení ZŠ, b)
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2014, c) úprava využití příspěvku obce příspěvkové organizaci
obce MŠ a d) žádost o mimořádný příspěvek na činnost FK Viktoria Velký Osek“, který byl přijat poměrem hlasů
Pro 8, Proti 0, Zdrželi se.
Usnesení č. ZO/1/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XLI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 6. 2014, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

4) Nakládání s majetkem obce - výběr nájemce obecní restaurace v Dělnickém domě
Předsedající seznámil přítomné s důvody a podmínkami záměru na pronájem restaurace, kuchyně a sklepa
v Dělnickém domě od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 schváleného dne 29. 4. 2014 zastupitelstvem obce. V termínu pro
podávání nabídek do 10. 6. 2014 do 17 hod. byly doručeny 2 nabídky. Ty byly otevřeny na zasedání MUDr.
Fagošovou (nabídka od Martiny Pařízkové) a RNDr. Matušem (nabídka od Pivovaru Nymburk) a jimi veřejně
přečteny (viz příloha 3).
Jelikož obě nabídky shodně splňují podmínky záměru, navrhl předsedající, aby byly nabídky posouzeny
majetkovým výborem, který je podrobněji zkonzultuje s oběma zájemci v průběhu letních prázdnin. Na dalším
zasedání zastupitelstva o nich může být rozhodnuto.
Jelikož nebylo jiných podnětů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
pověřuje
Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje, aby posoudil obě podané nabídky, které jsou obsahem přílohy
tohoto usnesení, na pronájem restaurace v Dělnickém domě ve Velkém Oseku a předložil zastupitelstvu obce
doporučení s návrhem, jak má o nich zastupitelstvo obce rozhodnout.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

5) Konkurzní řízení na výběr vedoucího obecní příspěvkové organizace – ředitel/ka Masarykova základní
škola Velký Osek
Předsedající seznámil přítomné s průběhem konkurzního řízení na pozici vedoucího obecní příspěvkové
organizace – ředitel/ka Masarykovy základní školy (dále jen „škola“), které bylo vypsáno poté, co stávající ředitel
školy Mgr. Václav Kobera dne 28. 4. 2014 podal k 1. 8. 2014 rezignaci. Konkurzní komise ustavená zastupitelstvem
obce dne 27. 5. 2014 se jednohlasně shodla na vhodnosti uchazečky Mgr. Zuzany Strejčkové na jmenování do
funkce ředitelky školy. Ta byla na pozvání pana starosty přítomna zasedání a představila přítomným svou koncepci
řízení a rozvoje školy (viz příloha 4).
Jelikož nebylo jiných podnětů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
se jmenováním Mgr. Zuzany Strejčkové, bytem Velký Osek, do funkce vedoucího příspěvkové organizace obce
Velký Osek – ředitelka Masarykovy základní školy, Velký Osek, sídlem Vrchlického 236, Velký Osek, IČ: 463
90 529, a to na dobu 6 let počínaje 2. 8. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013 a účetní závěrky obce Velký Osek a jejích příspěvkových
organizací za rok 2013
Předsedající sdělil, že návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl dle zákona o rozpočtových pravidlech vyvěšen na
úřední desce obce, účetní závěrky obce a jejích příspěvkových organizací – mateřská a základní škola za rok 2013
byly dány zastupitelům k dispozici. Inventarizace majetku obce za rok 2013 proběhla bez zásadních výhrad, zpráva
o ní byla rovněž dána zastupitelům k dispozici.
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Pan Fagoš, předseda finančního výboru, sdělil, že dokumenty byly projednávány finančním výborem. K účetní
závěrce základní školy probíhá řešení nejasností v inventárních soupisech majetku a v čerpání rezervního fondu,
z kterého byly dle sdělení pana ředitele Mgr. Kobery dočerpány dotační prostředky EU na něj uložené v roce 2012.
Mateřská škola skončila rok 2013 s provozní ztrátou 239 938,76 Kč, k ohrožení chodu MŠ však nedošlo a nebylo
požadováno navýšení ročního příspěvku. Závěr finančního výboru je, že doporučuje všechny účetní závěrky
schválit bez výhrad, závěrečný účet obce za rok 2013 schválit s výhradami dle zprávy krajského úřadu.
Ing. Otta: upozornil na výhrady krajského auditu ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Ing.
Erbenová se zeptala na příčinu ztráty v MŠ, předsedající sdělil, že bude vysvětlena paní účetní ze školky po jejím
návratu z dovolené.
Usnesení č. ZO/4/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013 v příloze tohoto usnesení s výhradou ve smyslu nedostatku/ů
nemajícího závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., jež byl vymezen
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za rok 2013 vydanou Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 20. 2. 2014;
II. stanovuje
termín pro přijetí opatření k nápravě vytčeného nedostatku vyplývajícího ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Velký Osek za rok 2013 vydanou Krajským úřadem Středočeského kraje dne 20. 2. 2014 do 31.
12. 2014;
III. schvaluje
účetní závěrku obce Velký Osek za rok 2013, inventarizaci majetku obce za rok 2013 a zprávu o inventarizaci
majetku obce Velký Osek za rok 2013;
IV. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, IČ: 709 26 735, a
Masarykova základní škola Velký Osek, IČ: 463 90 529, za rok 2013 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

7) Počet členů zastupitelstva obce Velký Osek pro volební období 2014 – 2018
Předsedající sdělil, že současné zastupitelstvo by dle zákona o obcích mělo stanovit počet členů zastupitelstva na
příští volební období 2014 – 2018. S ohledem na jeho zkušenost ve funkci starosty, s praxí v ČR, potřeby obce a
s trendem rozhodovat vše kolektivně by bylo vhodné, aby počet členů zastupitelstva byl stanoven na 15. Při tomto
počtu zastupitelů totiž vzniká 5-členná rada, jejíž kompetence dosud vykonával starosta obce. Rada je schopna
záležitosti rozhodovat kolektivně, závazně a operativně. Návrh je v souladu s metodikou krajského úřadu, kde
v obcích od 500 do 3 000 obyvatel může být voleno 7 až 15 členů zastupitelstva, přičemž obec Velký Osek má k 1.
1. 2014 dle ČSÚ obyvatel 2 220.
Ing. Otta upozornil se vznikem rady na vysoké finanční náklady. Na dotaz pana Jaroslava Štěpaře, o kolik se zvýší
výdaj z rozpočtu obce na odměny zastupitelům a radním, předsedající sdělil, že to záleží na tom, jaké odměny
radním a zastupitelům určí budoucí zastupitelstvo, ale celkový výdaj na odměny všem členům zastupitelstva a
radním by se neměl oproti současnému stavu zvýšit o více jak 120 tis. Kč za rok. RNDr. Munzar uvedl, že jde o
strop, spíše se toto zvýšení bude pohybovat v řádech desítek tisíc korun, zastupitelé nejsou odměňováni, pouze
předsedové výborů. Důvod zřízení rady chápe, jelikož je v poslední době starosta osočován, že rozhoduje sám,
ačkoliv mám k tomu zákonné kompetence. RNDr. Matuš sdělil, že rada má i jiné pravomoci než starosta, její
zasedání jsou neveřejná, zastupitelstvo se pak schází 4x ročně, a nemyslí si, že rada řeší současné problémy.
Předsedající sdělil, že usnesení rady jsou veřejná a rada se zodpovídá zastupitelstvu. Na jiných, i daleko menších
obcích jde o funkční model, a proto se domnívá, že zřízení rady je vhodné. Pan Hovorka sdělil, že navrhovaný
počet zastupitelů je vysoký a mohl by ovlivnit kvalitu kandidátek. Předsedající sdělil, že to lze vnímat i jako
příležitost zapojení většího počtu lidí do rozhodování. Ing. Otta se domnívá, že nebude zastupitelstvo kolikrát
usnášeníschopné, anebo nepřijme usnesení vůbec, jelikož se zastupitelé nedohodnou, proto navrhuje ponechat
počet zastupitelů 9. Kompetence rady ať vykonává starosta jako doposud, že obec je malá a takhle to dosud taky
fungovalo. Předsedající sdělil, že taková situace hrozí i při počtu 9 zastupitelů, když je kolektiv, tak taková situace
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nastat může bez ohledu na počet lidí.
Jelikož jiných podnětů, dal předsedající nejprve hlasovat o návrhu Ing. Otty, aby byl pro volební období stanoven
počet členů zastupitelstva obce Velký Osek ve výši 9, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro 2, Proti 1, Zdrželi se 6.
Následně dal předsedající hlasovat o jím navrženém usnesení.
Usnesení č. ZO/5/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet
členů zastupitelstva obce Velký Osek pro volební období 2014 – 2018 ve výši 15.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 2

Zdrželi se 1

8) Různé
a) smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt zateplení ZŠ
Obci byla doručena smlouva o dotaci ze státního rozpočtu na zateplení základní školy od Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 5 % z uznatelných nákladů projektu, tj. 467 956,00 Kč.
b) rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2014
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Velký Osek se týká úpravy příjmových položek, kdy obec obdržela
vyrozumění o výši dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na dětské herní prvky v parku u Dělnického domu a
rovněž některé příjmové položky jsou o něco vyšší. Navrhovanou úpravou nedochází ke změně celkových
ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2014.
Ing. Erbenová vznesla dotaz, proč se navyšuje položka Ostatní záležitosti pozemních komunikací. RNDr. Matuš
podotkl, že realizace dopravního značení nebyla v zastupitelstvu projednána, nebylo šťastné tuto akci realizovat
v době, kdy obec čerpala kontokorent. Předsedající sdělil, že celkově se paragraf Pozemní komunikace
nenavyšuje, jen dochází k upřesnění čerpání položek v souvislosti s instalací dopravního značení. Projekt nového
dopravního značení byl schválen v zastupitelstvu v září 2012 a schválený projekt je třeba realizovat, nejlépe do 2
let. Výdaj na instalaci nového dopravního značení byl předmětem projednávání v zastupitelstvu při schvalování
rozpočtu na rok 2014 na veřejném zasedání v prosinci 2013, což lze ověřit. Mgr. Dupák uvedl, že od roku 2007
byla obec opakovaně vyzývána Policií k výměně dopravního značení, jelikož nevyhovovalo předpisům a náklady
při případné škodní události by šly za obcí. Pan Ladislav Štěpař zmínil, že oprava komunikací štěrkodrtí byla
nešťastná, že je z nich vysoká prašnost při rychlém průjezdu aut, zda by toto nešlo řešit dopravním značením.
RNDr. Munzar uvedl, že velká prašnost je z důvodu suchého počasí a obec žádá o dotaci na čistící (kropící) vůz,
aby se s jeho pomocí mohla prašnost snižovat.
c) úprava využití příspěvku obce příspěvkové organizaci obce MŠ
Ředitelka MŠ požádala o možnost čerpat účelový příspěvek na provoz MŠ i na odměny zaměstnancům MŠ, kteří
se starají o zahradu a okolí MŠ a zajišťují dohled nad dětmi do 16:30, a to ve výši 48 700 Kč, přičemž celková výše
provozního příspěvku pro MŠ v roce 2014 ve výši 1,3 mil. Kč by se nenavyšovala.
d) žádost o mimořádný příspěvek na činnost FK Viktoria Velký Osek
Pan Petr Špaček sdělil přítomným, že „A“ mužstvo FK Viktoria Velký Osek postoupilo do I. B třídy, a proto požádala
obec o mimořádný příspěvek na krytí některých zvýšených nákladů (doprava, rozhodčí, startovné) ve výši až 30 tis.
Kč, které s tímto souvisí. Kromě toho bude klub zvyšovat členské příspěvky a bude pokračovat se zajištěním
sponzorů. Pan Hovorka sdělil, že sociální komise navrhuje příspěvek poskytnout. RNDr. Munzar sdělil, že nemá
s částkou mimořádného příspěvku problém, očekává však lepší spolupráci fotbalového klubu s obcí. MUDr.
Kulhánek navrhl příspěvek zvýšit na 50 tis. Kč. Předsedající se v souvislosti s výdaji rozpočtu dotázal, zda je nutné
hlasovat hned, nebo zda lze odložit hlasování na září. Pan Špaček sdělil, že by to nemělo ohrozit chod klubu na
počátku podzimní sezony. Ing. Otta uvedl, že by se mělo hlasovat hned, jelikož sezona začíná v srpnu.
Jelikož nebylo jiných podnětů, dal předsedající hlasovat o návrzích usnesení.
Usnesení č. ZO/6/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s uzavřením Smlouvy č. 13152613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
Velký Osek“ předložené Státním fondem životního prostředí ČR;
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b) s přijetím dotace ve výši 467 956,00 Kč ze státního rozpočtu na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Velký Osek“ a jejím využitím dle Smlouvy č. 13152613 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. 13152613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce (projektu) „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Velký Osek“ předložené Státním fondem životního prostředí ČR.
II. schvaluje
přijetí dotace ve výši 314 497,00 Kč ze státního rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu
„Dětské hřiště v parku u Dělnického domu ve Velkém Oseku, na pozemku parc. č. 668/1, ul. Masarykova, k. ú.
Velký Osek“ do rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014,
III. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014, které je obsahem přílohy tohoto usnesení.
IV. souhlasí
s užitím účelově vázaného ročního příspěvku na rok 2014 na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Velký
Osek pro odměňování zaměstnanců v pracovně-právním vztahu k Mateřské škole Velký Osek do výše 48 700 Kč..
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 1

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/7/24/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 ve výši 50 000 Kč pro
spolek/sdružení FK Viktoria Velký Osek v souvislosti s postupem do vyšší soutěže.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 1

Zdrželi se 0

Po bodu Různé předsedající vyhlásil v 19:40 krátkou přestávku do 19:45.
9) Informace o činnosti starosty, místostarosty, výborů a komise zastupitelstva
a) Finanční výbor – předseda pan Fagoš informoval, že se finanční výbor zabýval podnětem pana místostarosty na
revizi vnitřních směrnic obecního úřadu a bylo doporučeno jejich upravení a předložení zastupitelstvu obce; výbor
dále konstatoval, že po seznámení se stanovisky starosty a místostarosty nechává na jiných orgánech, aby sdělil,
který postup při účtování cestovních náhrad starosty je správný. Místostarosta sdělil, že pokud jsou z obecních
prostředků uhrazeny cestovní výdaje ve výši 13 tis. Kč, pak je třeba je mít podložené vyúčtováním, aby bylo
prokazatelné, že jsou vynaloženy v zájmu obce. Pan Fagoš sdělil, že bylo panu starostovi doporučeno zaplatit
cestovní náklady, které byly uhrazeny obecním úřadem, pokud nejsou prokazatelně doloženy. Ing. Erbenová
konstatovala, že jde o chybu celého zastupitelstva, že se této věci mělo věnovat. Místostarosta podotkl, že vnitřní
směrnice měly být projednány zastupitelstvem. Předsedající sdělil, že dle každoročních závěrů krajského úřadu při
přezkoumání hospodaření nebylo shledáno pochybení, přesto záležitost bude konzultovat s krajským úřadem, aby
se dořešila v souladu se zákonem. Rozhodně neměl v úmyslu jakkoliv poškodit obec.
b) Výbor životního prostředí – pan Fagoš, předseda výboru sdělil, že tímto děkuje Ing. Čechovi za aktualizaci a
editaci pasportu veřejné zeleně a odpadového mobiliáře na webovém geoportálu obce viz www.gobec.cz/velkyosek, který byl předveden na dataprojektoru; dále výbor vyzval k uklizení deponie stavebního materiálu u
zdravotního střediska, apeluje na častější zálivku nových výsadeb v obdobích sucha a doporučuje instalaci zábran
k objíždění retardérů u fotbalového hřiště po zeleném pásu.
c) Kontrolní výbor – Mgr. Dupák, předseda výboru, sdělil, že na základě petice občanů z okolí nádraží připravil
prvotní návrh vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, nyní očekává návrhy na úpravu
od členů kontrolního výboru; návrh vyhlášky bude rozeslán i ostatním členům zastupitelstva.
d) starosta – Mgr. Drahovzal informoval, že jménem obce dle usnesení zastupitelstva ze dne 17. 6. 2014 podal 2
nabídky (každá po 500 tsi. Kč) na odkup pozemků fotbalového hřiště a dalších od společnosti Velkoosecká
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sportovní, a.s., obecní nabídky byly nejvyšší, tedy vítězné, řízení však konkurzní správce zrušil, proto jsou
pozemky stále veřejně nabízeny, o dalším postupu bude většina věřitelů jednat. Dále uvedl, že je vypsáno
výběrové řízení na dodavatele dětských prvků v parku u Dělnického domu, realizace by měla proběhnout do
poloviny září 2014.
10) Diskuse
a) RNDr. Munzar vystoupil s výzvou místostarostovi obce RNDr. Matušovi na jeho rezignaci na post místostarosty
obce z důvodu ztráty důvěry v jeho osobu, výzva je součástí zápisu (viz příloha 7). Následná diskuse se vedla
zejména k obsahu zápisů ze zastupitelstva a k tajnému nahrávání zastupitelstva panem RNDr. Matušem.
Ve 20:20 se ze zasedání zastupitelstva omluvil pan Jan Fagoš a opustil jednací místnost.
b) Ing. Otta: upozornil na vysoký počet projíždějících kamionů v ulici Prokopa Holého z důvodu zahájení provozu
firmy A.I.S. Starý Kolín. Dle jeho informací firma v současné době ještě nefunguje na 100 % tak se dá
předpokládat, že provoz bude 3x vyšší (v důvodové zprávě k záměru se počítá se 7 kamiony, skutečnost dle jeho
sčítání je 16 kamionů za den). Ing. Otta uvedl, že dle starosty Starého Kolína Mgr. Jaroslava Flegla se jedná o
nesolidní firmu. RNDr. Munzar uvedl, že se uvažuje přístupové komunikaci přes železniční přejezd ve čtvrti Na
Stráži a kolem Dřevařských závodů. Předsedající uvedl, že záměr na výstavbu výrobního a montážního závodu
vycházel ze stávajícího územního plánu obce a byl projednáván zastupitelstvem obce v roce 2013 bez zásadních
výhrad. Informace uváděné Ing. Ottou je možné ověřit při jednání s firmou AIS.
c) Ing. Otta uvedl, že se dne 25. 3. 2014 obrátil na předsedu Kontrolního výboru Mgr. Dupáka s podnětem na
prošetření činnosti členů představenstva Velkoosecká sportovní, a. s. v roce 2011. Mgr. Dupák sdělil, že na podnět
bylo Ing. Ottovi odpovězeno s tím, že nešlo o konečnou odpověď ze strany kontrolního výboru, s tím že
problematika Velkoosecké sportovní a jejího původního i nového představenstva a jejich eventuální protiprávní
činnosti, které se podnět týkal, je tak obsáhlá, že i orgány činné v trestní řízení toto řeší mnoho měsíců a členové
kontrolního výboru v tuto chvíli nedisponují takovými podklady, aby ve věci mohly podat odpovídající konečnou
zprávu, a celým podnětem se bude kontrolní výbor i nadále zabývat.
d) Ing. Erbenová požádala o přípravu obecní kroniky k nahlédnutí, jelikož se blíží konec volebního období.
11) Závěr
V závěru starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 20
občanů z veřejnosti. Další, XLII zasedání zastupitelstva se má konat dne 16. 9. 2014 od 18 hod. v budově
obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 24. 6. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2014
Zapisovatel: Ivana Adamcová
Ověřovatelé:

Mgr. Michal Dupák, v. r., ……………………………, dne 1. 7. 2014
RNDr. Jakub Munzar, v. r., ………………………………, dne 1. 7. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 1. 7. 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/1/24/6/2014 – Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
dne 24. 6. 2014
Schválený program XLI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
Místo konání: jednací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Den konání: 24. 6. 2014
Doba konání: 18:00
Návrh programu:
1) Nakládání s majetkem obce
-

výběr nájemce obecní restaurace v Dělnickém domě

2) Konkurzní řízení na výběr vedoucího obecní příspěvkové organizace – ředitel/ka Masarykova základní
škola Velký Osek
3) Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013 a účetní závěrky obce Velký Osek a jejích
příspěvkových organizací za rok 2013
4) Počet členů zastupitelstva obce Velký Osek pro volební období 2014 – 2018
5) Různé
a) smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt zateplení ZŠ
b) rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2014
c) úprava využití příspěvku obce příspěvkové organizaci obce MŠ
d) žádost o mimořádný příspěvek na činnost FK Viktoria Velký Osek.
6) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
7) Diskuse
8) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 6. 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 k usnesení č. ZO/2/24/6/2014 – Podané nabídky k záměru obce na pronájem restaurace v Dělnickém
domě
Nabídka Martina Pařízková

9

Nabídka Pivovar Nymburk
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 6. 2014 – Koncepce rozvoje Masarykovy
základní školy Velký Osek od Mgr. Zuzany Strejčkové předloženou do konkurzu na výběr ředitele MZŠ Velký Osek
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Příloha č. 5 k usnesení č. ZO/6/24/6/2014 – Schválený Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013
Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013
A) Porovnání příjmů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Rozpočet
Skutečnost
Daň z příjmů FO záv. činnost
3.980.000,-- Kč
4.918.090,33 Kč
Daň z příjmů FO sam.výděl. činnost
400.000,-- Kč
108.751,12 Kč
Daň z příjmů PO
3.500.000,-- Kč
4.495.629,68 Kč
Daň z přidané hodnoty
7.300.000,-- Kč
9.455.978,10 Kč
Poplatek za komunální odpad
1.100.000,-- Kč
1.064.248,-- Kč
Odvod z loterií
30.000,-- Kč
104.843,61 Kč
Odvod z VHP
20.000,-- Kč
84.909,-- Kč
Správní poplatky
61.000,-- Kč
41.080,-- Kč
Daň z nemovitosti
3.500.000,-- Kč
3.392.853,31 Kč
Neinv.přij. transfery ze st.rozp. v rámci souhr. dotač.
vztahu st. rozpočtu (příspěvek na státní správu)
655.500 ,-- Kč
655.500,-- Kč
Ostatní neinv.transfery ze st.rozpočtu
1.528.500,-- Kč
1.344.139,-- Kč
Neinv. transfery od obcí - příspěvky na žáka
0,-- Kč
297.300,13 Kč
Neinv.přijaté transfery od krajů
0,-- Kč
26.037,-- Kč
Ostatní inv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0,-- Kč
384.909,70 Kč
Odvádění a čistění odpadních vod – přijaté dary
50.000,-- Kč
467.162,-- Kč
Třída č. 1 - daňové příjmy byly splněny na 118,86 %.
Třída č. 2 – nedaňové příjmy byly splněny na 42,13 %.
Třída č. 3 – kapitálové příjmy byly splněny na 175,60 %.
Třída č. 4 – přijaté dotace byly splněny na 238,99%.
Celkové příjmy obce Velký Osek za rok 2013 činily 31.774.667,02 Kč, což je plnění na 118,56 % ze schváleného
(plánovaného) rozpočtu na rok 2013.
B) Porovnání výdajů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Rozpočet
Skutečnost
Silnice – opravy a udržování
570.000,-- Kč
1.669.277,-- Kč
budovy, haly a stavby
0,-- Kč
1.297.526,50 Kč
Pitná voda (budovy, haly a stavby)
0,-- Kč
918.000,-- Kč
Odvádění a čištění odpad. vod – stavby
0,-- Kč
818.572,80 Kč
Předškolní zařízení – budovy, stavby
0,-- Kč
899.331,-- Kč
Základní školy – budovy, stavby
0,-- Kč
407.450,-- Kč
Ochrana přírody a krajiny (údržba veřejné zeleně) - platy
900.000,-- Kč
1.420.151,-- Kč
- materiál
30.000,-- Kč
219.449,50 Kč
- nákup služeb
10.000,-- Kč
275.617,93 Kč
- opravy a udrřování
0,-- Kč
228.983,37 Kč
Požární ochrana – opravy a udržování
0,-- Kč
114.249,00 Kč
Regionální a místní správa - nákup materiálu
200.000,-- Kč
342.525,50 Kč
- opravy a udržování
395.000,-- Kč
511.030,95 Kč
- budovy a stavby
0,-- Kč
826.603,-- Kč
Celkové výdaje obce Velký Osek za rok 2013 činily 28.151.508,36 Kč, což je plnění na 122,50 % ze schváleného
(plánovaného) rozpočtu na rok 2013.
Údaje o plnění rozpočtu výkaz FIN 2-12 (příjmy, výdaje a další finanční operace) v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu obce Velký Osek u účetní obce paní Marie Fraňkové, tel. 321 795 523,
mail: frankova@velky-osek.cz.
C) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
a) Dotace z Úřadu práce Kolín za rok 2013 na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 1.224.139,-- Kč
byly vyčerpány a řádně a včas vyúčtovány.
b) Dotace z Ministerstva obrany- oprava pomníku obětem svět. válek ve výši 120.000,-- Kč byla vyčerpána a
řádně a včas vyúčtována .
c) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – „Pirátská zátoka“ – vybavení zahrady MŠ herními prvky ve výši
384.909,70 Kč byla vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.
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d) Dotace z rozpočtu HZS ČR na pořízení věcných prostředků ve výši 26.037,-- Kč byla vyčerpána a řádně a
včas vyúčtována (nákup plničky tandemových a protipovodňových pytlů).
D)
a)
b)
c)
d)

Závazky obce k 31. 12. 2013
Úvěr Česká spořitelna, a. s. (bytový dům č. p. 777)……………… 3.202.756,38 Kč
Půjčka Písek – Beton, a. s. (Velkoosecká sportovní, a. s.) ……… 290.000,-- Kč
Půjčka SFŽP (I. etapa kanalizace) …………………………………… 1.088.000,-- Kč
Splátka úvěru městu Kolínu na výstavbu kanalizačního přivaděče … 382.129,60 Kč

E) Kontroly v příspěvkových organizacích obce
V MŠ a MZŠ Velký Osek byly provedeny 4 veřejnosprávní kontroly týkající se hospodaření s finančními prostředky.
Nebyly shledány závažné nedostatky.
F) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za rok 2012 bylo Krajského úřadu Středočeského kraje, a to konkrétně
pracovníky:
- Jiří Černovský – kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
- Bc. Jana Hurtíková
- Bc. Marie Milanovičová,
- Bc. Petr Venclovský,
- Ing. Zdenka Zavřelová
všichni pověření kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 22. 10. 2013 a 20. 02. 2014.
Závěr zprávy:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.).
-

Odměna z dohody byla vyplacena ve výši nedosahující minimální mzdu.
Obec nemá vnitřním předpisem upraveno použití účtů 38x, měla tudíž účtovat výnosy i náklady do období,
s nímž časově i věcně souvisejí (např. účtovat odhad nákladů spotřeby energií za období od vyúčtování do
31.12. běžného roku).

G) Součástí závěrečného účtu je
a) Rozvaha s přílohou k 31. 12. 2013
b) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2013
c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedeném Krajským úřadem Středočeského
kraje
Veškeré materiály, na jejichž podkladě byl sestaven závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2013 jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu obce Velký Osek u účetní obce paní Marie Fraňkové, tel. 321 795 523, mail: frankova@velkyosek.cz.
Ve Velkém Oseku dne 06. 06. 2014
Zpracovala: M. Fraňková, účetní obce
Kontroloval: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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Příloha č. 6 k usnesení č. ZO/6/24/6/2014 – Schválené rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
Obec Velký Osek

KEO-W 1.8.184 / Uc06x

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2014

zpracováno 18.6.2014
strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
SU
231

AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
0029 000000000 0000 0000 1121

ZJ
000

Původní hodnota
4 500 000,00

Změna
-582 347,90

2)
231
státních

0029 000000000 0000 0000 4213

000

11 782 494,00

-11 782 494,00

3)

0029 000017928 0000 0000 4216

000

0,00

314 497,00

16 282 494,00

-12 050 344,90

10 000,00

15 000,00

25 000,00 Těžba lesy

10 000,00

15 000,00

25 000,00 Pěstební činnost

13 500,00

26 500,00

40 000,00 Přijaté neinvestiční dary

13 500,00

26 500,00

40 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou

16 305 994,00

-12 008 844,90

0,00

12 008 844,90

12 008 844,90 Ostatní investiční přijaté transfery ze

0,00

12 008 844,90

12 008 844,90

0,00

12 008 844,90

12 008 844,90

16 305 994,00

0,00

16 305 994,00

Původní hodnota
2 750 000,00

Změna
-500 000,00

Po změně Popis
2 250 000,00 Budovy, haly a stavby

2 750 000,00

-500 000,00

2 250 000,00 Silnice

0,00

500 000,00

500 000,00 Opravy a udržování

0,00

500 000,00

500 000,00 Ostatní záležitosti pozemních

2 750 000,00

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

0,00

2 750 000,00

1)

231

Paragraf 0000 celkem:
4)

231

0029 000000000 0000 1031 2111

000

Paragraf 1031 celkem:
5)

231

0020 000000000 0000 3745 2321

000

Paragraf 3745 celkem:
Org: 0000
6)

231

celkem:

0029 000015835 0001 0000 4216

000

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0001

celkem:

PŘÍJMY celkem

Po změně Popis
3 917 652,10 Daň z příjmů právnických osob
0,00 Investiční

přijaté

transfery

ze

314 497,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze
4 232 149,10

*
*
*

4 297 149,10

*

VÝDAJE
7)

SU
231

AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
0039 000000000 0000 2212 6121

8)

231

0039 000000000 0000 2219 5171

ZJ
000

Paragraf 2212 celkem:

Paragraf 2219 celkem:
Org: 0000

celkem:

VÝDAJE celkem

000

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2014
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo
přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Fraňková

dne: 18.6.2014
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Příloha č. 7 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 6. 2014 – Výzva místostarostovní obce RNDr.
Matušovi k rezignaci na pozici místostarosty

Výzva místostarostovi obce RNDr. Vladimíru Matušovi
Dne 15. 11. 2010 jsme na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolili RNDr. Vladimíra Matuše z naší kandidátky
Nezávislí pro Velký Osek místostarostou obce do neuvolněné funkce. V letech 2011 a 2012 pracoval několik
měsíců na plný úvazek (uvolněná funkce) na přípravě projektů obce. Musím konstatovat, že v této době to bylo
k mé plné spokojenosti a dovolím si říci, že i ke spokojenosti většiny dalších zastupitelů.
V roce 2013 se cosi zlomilo a pan místostarosta pomalu, ale jistě přestával pracovat pro obec a začal pracovat na
své osobní politické či jiné kariéře.
Protože nesouhlasil s některými kroky zastupitelů či starosty, začal tvrdě kritizovat téměř veškeré projekty
připravované na obci. To by bylo v pořádku, kdyby tato kritika byla konstruktivní a neměla za cíl pouze destrukci.
Dále se začal velmi podrobně zabývat pracovním kalendářem pana starosty, sbíral informace o jeho pracovních
cestách, cestovních příkazech a nákladech na cokoliv. Účelové dezinformace a částečně zavádějící pravdy
směřující k degradaci výsledků práce starosty či jiných zastupitelů byly z jeho strany široce rozebírány na
zasedáních zastupitelstva. Nebudu ani raději komentovat zcela nehorázné osobní útoky v emailové komunikaci
mezi zastupiteli.
Je nutné zároveň uvést, že pan místostarosta nadále pobírá plat ve výši cca 10 000 Kč, ale výsledky jeho práce
pro obec jsou za poslední měsíce limitně blízké nule.
Souběžně s negativní kampaní proti stávajícím zastupitelům začal pan Matuš sestavovat vlastní kandidátku do
komunálních voleb. V této souvislosti je tedy zcela jasné, na čem pan Matuš poslední měsíce intenzivně pracuje.
„Prozatímním“ vrcholem celé série osobních či jiných útoků je zcela nemorální nahrávání zasedání zastupitelstva a
nejspíše i dalších jednání bez vědomí zastupitelů a veřejnosti.
Toto je zkrátka faul, to se ve slušné společnosti nedělá.
Neférovým jednáním pro mne ztratil pan Matuš veškerou důvěryhodnost pro zastávání funkce místostarosty obce.
Pane Matuši, vyzývám Vás k rezignaci na funkci místostarosty obce.
Dne 24. 6. 2014
RNDr. Jakub Munzar, zastupitel
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