Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 23. 6. 2015 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční
36, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Ing. Helena Erbenová, Ing. Svatopluk Čech, Ing.
Tomáš Kliment, Bc. Veronika Křičková, Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Michal Dupák, Petr Freitag, Ilona
Tučímová, Roman Dittrich, Ing. Petr Váňa, Jan Fagoš, Roman Konyvka
Nepřítomní členové zastupitelstva: MUDr. Hana Fagošová, RNDr. Jakub Munzar (oba omluveni)
Den a doba konání zasedání:
23. 6. 2015, 19:00 – 22:30
Místo konání:
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 19:00 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 16. 6. 2015 do 23. 6. 2015. Současně byla tato informace o konání
zastupitelstva zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 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, Ing. Tomáše Klimenta a Bc. Veroniku Křičkovou, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing.
Zuzanu Bláhovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání zasedání
zastupitelstva a navrhl doplnění bodu 10) „Různé“ o podbod „Přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a
obchodu na provedení analýzy možností energeticky úsporných opatření na obecních nemovitostech a
zařízeních formou EPC“.
Usnesení č. ZO/1a/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce Velký osek dne 23. 6. 2015 v bodě „10) Různé“ o
podbod „Přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na provedení analýzy možností energeticky
úsporných opatření na obecních nemovitostech a zařízeních formou EPC“.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

Jelikož nebylo již jiných návrhů na doplnění či úpravu návrhu programu, dal předsedající hlasovat o celém
návrhu programu zasedání zastupitelstva s doplněním bodu 10) Různé.
Usnesení č. ZO/1b/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 6. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 28.4.2015
Předsedající vyzval členy zastupitelstva a veřejnost, zda mají návrhy na úpravu zápisu z předcházejícího
zasedání zastupitelstva ze dne 28. 4. 2015. Jelikož nikdo nenavrhl úpravy zápisu, předsedající dal hlasovat
o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 28. 4. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Jednací řád zastupitelstva
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s navrhovanými úpravami v jednacím řádě – zavedení technické
přestávky v zasedání, vypuštění výročních zpráv zastupitelstva, úpravy v souladu s novelizacemi zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti se vznikem rady obce
pro volební období 2014 – 2018, možnost pořizování zvukového záznamu obecním úřadem pouze pro účely
zhotovení a ověření zápisu. Dále uvedl, že Ing. Erbenová zaslala další návrhy na úpravu jednacího řádu a
požádal ji, aby jej představila. Podotkl, že její návrhy na legislativně-technické úpravy textu, tj. zahrnutí § 85
od úvodního ustanovení jednacího řádu, úpravy řádkování, číslování a odstupy odstavců budou upraveny ve
finální verzi jednacího řádu. O dalších jednotlivých návrzích Ing. Erbenové by se postupně hlasovalo.
Ing. Erbenová navrhla doplnit čl. 3 odst. 8 takto: „Na návrh člena zastupitelstva na samostatné hlasování o
bodech usnesení, pokud návrh usnesení obsahuje více bodů ke společnému hlasování, zastupitelstvo
hlasuje samostatně o jednotlivých bodech usnesení.“ Tímto doplněním by chtěla předejít situaci, která se
stala v minulosti na zasedání zastupitelstva, že by v jednom usnesení byly dvě nesouvisející věci.
Předsedající sdělil, že takto paušálně bez předchozího hlasování z návrhu jednoho usnesení jich oddělovat
několik může způsobit komplikace, jelikož usnesení bývají i provázaná a může dojít k tomu, že
neschválením jednoho není možné schvalovat jiné, ačkoliv je zřejmé, že je to nutné. V tomto případě
doporučuje zůstat u stávajícího přístupu, tj. o tom, zda se bude hlasovat odděleně o jednotlivých bodech
usnesení, musí odsouhlasit zastupitelstvo na návrh člena zastupitelstva. Mgr. Dočkalová mluvila o
nadbytečném zahrnování několika bodů do jednoho usnesení, ačkoliv jde o různé věci, např. přijetí dotace
na 2. etapu podtlakové kanalizace a na čistící vůz. Pan Fagoš se přiklonil k názoru předsedajícího, že je
přece možné před hlasováním požádat o oddělené hlasování a pokud jej zastupitelstvo odsouhlasí, tak se
bude hlasovat odděleně. Pan Dittrich nevidí problém hlasovat v jednom usnesení o přijetí dotace na různé
projekty. Předsedající dodal, že se snaží v předkládaných materiálech návrhy usnesení připravovat tak, aby
spolu vždy souvisely, ale návrhy usnesení ještě dále členit může přinést komplikace v jejich návaznosti a
může zpomalit i průběh zasedání zastupitelstva. Následně dal předsedající hlasovat o doplnění jednacího
řádu od Ing. Erbenové, aby se na návrh člena zastupitelstva vždy hlasovalo odděleně o každém bodu
navrhovaného usnesení, což nebylo přijato poměrem Pro 4, Proti 8, Zdrželi se 1.
Ing. Erbenová navrhuje v čl. 4 odst. 2 jednacího řádu provést doplnění (viz vytučněné): „Zápis ze zasedání
zastupitelstva včetně přijatých usnesení, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání
zastupitelstva, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí a ihned po ověření zveřejněn na
internetových stránkách obce.“ Předsedající sdělil, že jde o úpravu, kterou je možné do jednacího řádu
zanést. Následně dal předsedající hlasovat.
Usnesení č. ZO/3a/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s úpravou čl. IV. odst. 2 jednacího řádu zastupitelstva obce takto: „Zápis ze zasedání zastupitelstva včetně
přijatých usnesení, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva, musí být uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí a ihned po ověření zveřejněn na internetových stránkách obce.“
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

Dále v čl. 4. odst. 3 navrhuje Ing. Erbenová úpravu takto: „Za pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva,
jeho zveřejnění na internetových stránkách obce a jeho uložení u obecního úřadu k nahlédnutí do 10 dnů po
skončení jednání zastupitelstva odpovídá starosta. Nedílnou součástí zápisu je vždy vlastnoručně
podepsaná přítomnost jednotlivých členů zastupitelstva a dalších osob, je-li jejich přítomnost pro zasedání

důležitá. Každý člen zastupitelstva obdrží ihned po ověření v elektronické formě vyhotovení pořízeného a
podepsaného zápisu ze zasedání zastupitelstva.“ Předsedající sdělil, že s touto úpravou lze rovněž souhlasit
a navrhl ji schvalovat s úpravou Ing. Erbenové v čl. 4 odst. 4: „Obecní úřad může ze zasedání zastupitelstva
pořizovat zvukový nebo audiovizuální záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení a ověření zápisu a
k projednání námitek proti zápisu.“, přičemž by vypustil vyškrtnutí slova „pouze“, jelikož audiovizuální
záznam by měl sloužit pouze pro účely obecního úřadu, ověřovatelům a zastupitelstvu při sestavování
zápisu, aby nedošlo k omylu, že jde o záznam k uveřejnění. Na takový uveřejňovaný audio videozáznam se
totiž dle zákonů kladou jiné nároky než na záznam pro interní potřeby. Jelikož nebylo námitek proti tomuto
postupu, dal předsedající hlasovat o další úpravě jednacího řádu.
Usnesení č. ZO/3b/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
a) s úpravou čl. IV. odst. 3 jednacího řádu zastupitelstva obce takto: „Za pořízení zápisu ze zasedání
zastupitelstva, jeho zveřejnění na internetových stránkách obce a jeho uložení u obecního úřadu
k nahlédnutí do 10 dnů po skončení jednání zastupitelstva odpovídá starosta. Nedílnou součástí zápisu je
vždy vlastnoručně podepsaná přítomnost jednotlivých členů zastupitelstva a dalších osob, je-li jejich
přítomnost pro zasedání důležitá. Každý člen zastupitelstva obdrží ihned po ověření v elektronické formě
vyhotovení pořízeného a podepsaného zápisu ze zasedání zastupitelstva.“;
b) s úpravou v čl. IV odst. 4 jednacího řádu zastupitelstva obce takto: „Obecní úřad může ze zasedání
zastupitelstva pořizovat zvukový nebo audiovizuální záznam, který slouží pouze pro potřeby vyhotovení a
ověření zápisu a k projednání námitek proti zápisu.“
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

Mgr. Dočkalová se dotázala, proč v odst. 11 v čl. 1 jednacího řádu by měl být odkaz na rozhodování rady
v otázkách, které jednací řád zastupitelstva neobsahuje. Předsedající sdělil, že tento úvodní čl. 1 obsahuje i
vymezení kompetencí a zákon o obcích zná kategorii tzv. nevyhrazených pravomocí, které nejsou výslovně
nějakému orgánu svěřeny, a v takovém případě rozhoduje rada obce, pokud si takovou pravomoc nevyhradí
zastupitelstvo, tj. tímto odkazem na radu se zde jen konstatuje, že u pravomocí nevyhrazených
zastupitelstvu výslovně zákonem rozhoduje rada, pokud si to zastupitelstvo nevyhradí. Ing. Čech uvedl, že
čl. 1 odst. 8 jednacího řádu je zřejmý omyl, jelikož odst. 1 v § 105 zákona o obcích neexistuje, měl by tam
tedy být pouze odkaz na § 105. Předsedající sdělil, že jde o omyl a že to bude napraveno v rámci
technických úprav textu jednacího řádu.
Jelikož již nebylo dalších návrhů na úpravu jednacího řádu, dal předsedající hlasovat o návrhu jednacího
řádu s předchozími odsouhlasenými úpravami.
Usnesení č. ZO/3c/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
Jednací řád zastupitelstva obce Velký Osek s účinností od 23. 6. 2015, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

6) Prodej části obecního pozemku č. 402/2 pod trafostanicí společnosti ČEZ
Předsedající informoval přítomné o zveřejněném záměru na prodej části obecního pozemku č. 402/2
s označením jako nový pozemek č. 402/18 pod trafostanicí ČEZu v lokalitě pod vodojemem, a to za kupní
2
cenou min. ve výši 700 Kč/m . Místostarosta Jan Fagoš před všemi rozlepil obálku doručenou na obecní
úřad v termínu dle záměru a přečetl nabídku od společnosti ČEZ na odkoupení části pozemku č. 402/2. Tato
nabídka splňovala podmínky uveřejněného záměru.
Jelikož již nebylo dalších návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje

2

prodej části pozemku č. 402/2 o výměře 11 m dle geometrického č. 886-654070/2012 schváleného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín dne 13. 2. 2015 pod č. 138/2015, jež
je nově označována jako pozemek č. 402/18 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. a obci Velký Osek, ve
vlastnictví obce Velký Osek, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Kolín, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 2
Podmokly, PSČ 405, 02, IČ: 247 29 035, a to za kupní cenu ve výši 700 KČ/m , tj. za celkovou kupní cenu
7 700 Kč;
II. souhlasí
s pověřením pro radu obce ke schválení příslušné smlouvy k prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

7) Bezúplatný převod pozemků č. 383/2 a č. 633 na hřbitově Velký Osek do vlastnictví obce
Předsedající sdělil, že se podařilo dojednat s Českobratrskou církví evangelickou možnost bezúplatného
převodu pozemků č. 383/2 a st. p. č. 633 na hřbitově Velký Osek do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce by
mělo schválit bezúplatná převod pozemků č. 383/2 a st. p. č. 633 na hřbitově Velký Osek, náklady spojené
s převodem a daň z převodu bude hrazena obcí. Díky vlastnictví pozemků bude moci obce snadněji žádat o
dotace a je v záměru an místě bývalé polorozbořené márnice postavit cykloaltán.
Mgr. Dočkalová se zeptala, jak je podrobně je záměr na stavbu cykloaltánu rozpracován, jelikož by mohl
nastat problém s dodržením ochranného pásma kolem hřbitova. Předsedající sdělil, že záměr se bude
konzultovat s projektantem, ale nyní je třeba dořešit nezávisle na tom vlastnictví pozemků na hřbitově, který
spravuje, udržuje a provozuje obec. Paní Tučímová uvedla, že výběr vhodného místa pro cykloaltán je v této
lokalitě složitý, jelikož altán na druhé straně silnice, než je cyklostezka by byl hůře a zřejmě méně využíván a
bohužel pozemky kolem hřbitova nejsou buď vhodné s ohledem na technické stavby, nebo na nesouhlas
vlastníků pozemků prodat kus pozemku pro tento záměr. Pan Konyvka podotkl, aby daný cykloaltán
nepřilákal různá „individua“. Předsedající sdělil, že bude ochraně a bezpečnosti v místě případně zřízeného
altánu věnována pozornost. Ing. Erbenová požádala, aby záměr na zřízení cykloaltánu byl předložen na
jednání zastupitelstva. Předsedající sdělil, že záměr byl již v minulosti projednáván zastupitelstvem a bude
se zastupitelstvem rovněž projednáván i v budoucnu.
Jelikož již nebylo dalších návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
2

bezúplatný převod vlastnictví k pozemku č. 383/2 o výměře 2 100 m a k pozemku st. p. č. 633 o výměře 17
2
m včetně všech součástí staveb na těchto pozemcích ležících, vše v k. ú. a obci Velký Osek, vše ve
vlastnictví Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Nové Město, 11000 Praha 1, dle
listu vlastnictví č. 809 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, ve
prospěch obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36,.Velký Osek, PSČ 281 51;
II. souhlasí
s pověřením pro radu obce ke schválení příslušné smlouvy k prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

8) Ukončení smlouvy o zajištění odpadového hospodářství se společností Nykos
Předsedající uvedl, že obec Velký Osek má od roku 2002 uzavřenu se společností NYKOS smlouvu o
zabezpečení odpadového hospodářství, přičemž ceny za služby se každý rok upravují dodatkem. Vzhledem
ke snaze snížit náklady odpadového hospodářství se jeví jako vhodné stávající smlouvu vypovědět, přičemž
výpovědní lhůta je 6 měsíců dle čl. XI odst. 1 smlouvy o zabezpečení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo by mělo schválit podání výpovědi ze smlouvy společnosti NYKOS. V průběhu 6 měsíců
výpovědní doby může být zrealizováno výběrové řízení na dodavatele služeb v odpadovém hospodářství
nebo vedena jednání se společností NYKOS o úpravě stávajících cen v odpadovém hospodářství.
Dosavadní závazky vůči společnosti NYKOS jsou hrazeny ve lhůtách splatnosti. Jedině tímto způsobem lze
zjistit reálnou cenu za služby v odpadovém hospodářství, jelikož jednání s NYKOSem již ke snižování
nákladů nevedou. Samozřejmě bude při výběru nového dodavatele dbáno na to, aby zachoval alespoň
stávající rozsah a kvalitu poskytované služby.

Mgr. Dočkalová se zeptala, co se stane, když se neuzavře dodatek ke smlouvě s NYKOSem. Předsedající
sdělil, že by se cena v následujícím roce řídila dosavadní cenou, otázka, jak by to NYKOS akceptoval. Dále
se Mgr. Dočkalová zeptala, zda je reálné, že se cena může snížit a jak to mají jiné obce v okolí. Paní
Tučímová informovala, že každá obec má uzavřenou jinou smlouvu, i když je u stejné společnosti. Uvedla,
že velké firmy, které se zabývají svozem odpadu, mají rozdělené území, ve kterém provádí danou činnost a
firmy nereagují na poptávku obce, pokud jím není nějak zaručeno, že je to myšleno vážně. Mgr. Dočkalová
se dále zeptala, zda zrušení smlouvy nepřinese nějakou protiakci od NYKOSu, jelikož mu obec splácí staré
faktury. Předsedající sdělil, že smlouva o uznání dluhu a smlouva o službách v odpadovém hospodářství
spolu nejsou provázány a k žádné protiakci ze strany NYKOSu by dojít nemělo. Ing. Erbenová se dotázala,
kteří jiní dodavatelé v dané věci působí v okolí obce. Předsedající a paní Tučímová uvedli několik firem,
které v okolí obce působí a jsou schopny zajistit svoz odpadů z obce Velký Osek. Pan Konyvka nerozumí
tomu, proč je nutné vypovídat smlouvu, když se může taková záležitost dohodnout nejprve s jinou firmou a
pak teprve podat výpověď stávajícímu dodavateli. Dále poznamenal, že by měla být zachována kvalita
služby (ne na úkor ceny). Ing. Kliment sdělil, že ze své zkušenosti ví, že bez podané výpovědi většina firem
nechce nabídky podávat, protože se domnívají, že objednatel svůj odchod od současného dodavatele
nemyslí vážně, např. mobilní operátoři nebo dodavatelé elektřiny. Mgr. Dupák podotkl, že když se výpověď
nyní neschválí, tak se posune výpovědní lhůta, která trvá 6 měsíců, do již běžícího kalendářního roku.
Předsedající souhlasil s názory pana Ing. Klimenta a Mgr. Dupáka.
Jelikož nebylo dalších návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s vypovězením smlouvy o zabezpečení odpadového hospodářství uzavřenou se společností NYKOS, a. s.,
sídlem Ždánice, IČ: 250 85 000.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

9) Budoucnost Osecké NADĚJE, o.p.s.
Předsedající seznámil všechny přítomné s daným problémem. Na základě požadavku dozorčí rady Osecké
NADĚJE, o.p.s., (dále jen „ON“) proběhla v květnu 2015 jednání právně neformálních spolků BARYBA,
Májovci, HC Velký Osek a Ing. Kurková s vedením ON za účelem hledání možnosti zahrnout právně
neformální spolky pod ON, aby byla v budoucna dodržena pravidla zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů upravující poskytování dotací na volnočasové a spolkové aktivity z rozpočtu obce.
Jednání nebyla úspěšná, jelikož ON nesouhlasila s přijetím některých neformálních spolků. Dále je třeba
uvést, že ON v současnosti z větší části realizuje spolkové aktivity (divadlo, kulturně-společenské akce aj.),
což nejsou aktivity typické pro současné pojetí obecně prospěšných společností, které realizují např. terénní
sociální práce pro seniory a potřebné, práce s nezaměstnanými, sociální a charitativní podniky, administraci
žádostí o dotace, vzdělávací činnosti apod. Je tak vhodné uvažovat o změně formy této společnosti, resp. o
jejím zániku a přenosu činností do spolku dle nového občanského zákoníku založeného členy ON. Majetek,
pohledávky a závazky společnosti mohou být přeneseny na zakladatele a následně potřebný majetek
převeden do spolku, jako nástupci ON, pokud vznikne. Navrhuje v této věci diskusi s konkrétním závěrem,
buď vyzvat správní radu ke zrušení ON, nebo k úpravě vnitřních dokumentů společnosti v souladu se
zakládací listinou tak, aby ON zajišťovala aktivity v oblasti pomoci uchazečům o zaměstnání, poskytování
terénních sociálních služeb nebo i jiné aktivity, které vyplynou z diskuse tak, aby byla plně využita forma
společnosti. Stávající vedení ON doporučuje ponechat stav takový, jaký je, jen dokončit formální kroky vůči
obchodnímu rejstříku (zápis členů správní a dozorčí rady, ředitelky), což odůvodňují tím, že účel ON dle
zakládací listiny je naplňován mnoha akcemi v průběhu každého roku, což lze doložit výroční zprávou ON za
rok 2014.
Mgr. Hana Dočkalová uvedla problém s neorganizovanými spolky, že nemají IČ. Nesouhlasí se zrušením
ON. Předsedkyně správní rady ON paní Alena Vávrová sdělila, že má špatnou zkušenost se spoluprací
s BARYBOU a Májovci a také, že Májovci a BARYBA měli prohlásit, že se s ON stejně nechtějí spojit. ON
chce brát pod svoji záštitu jen spolehlivé lidi a jinak se nebrání žádné spolupráci.
Členka ON z veřejnosti uvedla, že nechápe, proč se má zrušit ON, když se stará o starší spoluobčany a
zajišťuje mnoho kulturních a společenských akcí. Podle toho, co slyší na zastupitelstvu, to vypadá, že ON
špatně funguje, že lidi z ON dělají svoji práci špatně. Předsedající sdělil, že pokud jde o volnočasové a
spolkové aktivity ON, tak k těm nemá výhrady, ty jsou prospěšné a využívané, ale jde spíše o spolkové
aktivity, které lze velmi dobře realizovat v rámci spolku. Dále řekl, že ON nevyužívá plně formy o.p.s. a
možností, které tato forma umožňuje ve vztahu k dotacím a grantům, nikoliv, že lidi z ON pracují špatně.

Paní Tučímová sdělila, že si váží lidí, kteří dělají něco pro jiné. Uvedla, že by mělo být v zájmu ON získávání
dotací, a že by se tedy měli zajímat o dotační programy. Dále poznamenala, že výroční zpráva ON za rok
2014 není zcela přehledná a úplná, že je třeba ji dopracovat. Pan Fagoš uvedl, že v tuhle chvíli není
využívána ON jako o.p.s., ale spíše jako spolek.
Paní Hrušková ze správní rady ON přislíbila přepracování výroční zprávy a dále představila činnost ON,
např. sbírka pro vytopené město Kouřim, nabídka pomoci pro osobu, která vyhořela v prosinci 2015 ve
Velkém Oseku, organizace sbírek oblečení pro Diakonii Broumov. Dále ON pomáhá starším lidem, dělá akce
pro děti (Dětský den, keramika) atd.. Uvedla, že není dořešen problém s názvem dané organizace po
formální stránce, změna názvu na na „Osecká NADĚJE“ není stále zapsána. Připustila, že nikdo v ON nemá
vzdělání k podávání žádostí o dotaci, grantů a vytváření projektů, ale že by přijmuli jakoukoliv pomoc v dané
věci. Paní Tučímová uvedla, že k podávání žádostí o dotaci, grantů a vytváření projektů není nepotřeba
žádného vzdělání. Pan Konyvka řekl, že by se měla najít cesta, dohoda, jak pomoci ON.
Předsedající vyzval ON k předložení nového statutu, nového směru priorit - např. podpora rekvalifikace a
zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, realizace terénních sociálních prací seniorům a obyvatelům
s postižením, a to do určitého termínu. Paní Vávrová z ON požadovala po zastupitelstvu určení konkrétního
směru ON, jakým se tedy má ubírat a navrhuje termín k předložení změny 1 rok, tj. do 30. 6. 2016. Paní
Tučímová a předsedající reagovali, že rok je dlouhá doba na zvolení činnosti, udání směru ON. Předsedající
navrhl termín 31. 12. 2015. Ing. Otta ml. se zeptal, co se stane, když se lidé v ON rozhodnou ukončit svoji
činnost, kdo zajistí kulturu. Sdělil, že tímto jednáním se házejí ON „klacky pod nohy“. Dotazoval se, kdo dělá
tolik věcí v obci jako ON. Pan Fagoš uvedl, že nikdo žádné „klacky pod nohy nikomu nehází“, ale že obec
jako zřizovatel chce naplno využít stávající formu o.p.s. Bc. Křičková reagovala, že se tu jedná jen o jiné
formě uskupení a činnost ON je činností spolku. Předsedající uvedl, že není pravda, že by neexistovala
v obci kultura a další činnosti pro lidi bez ON, neformální spolky, které takovou činnost už dnes provozují,
jsou toho důkazem. Předsedající uvedl, že lidé z ON budou moci nadále vyvíjet své aktivity, ale vhodnější by
bylo tak činit ve spolku, který si sami zřídí, a budou získávat podporu podobně jako jiné spolky z obce.
Pan Bureš se vyjádřil, že obec chce po lidech v ON příliš mnoho, protože to dělají dobrovolně ve svém
volném čase, ať jim obec poskytne nějakého rekvalifikovaného pracovníka. Na závěr řekl, že obec dává ON
těžké úkoly a nijak nepomáhá ON. Přesedající se vyjádřil, že obec se snaží ON pomáhat obdobně jako jiným
spolkům, ale že ON nevyužívá a nenaplňuje potenciál o.p.s. Paní Kubíčková, která dříve v ON působila ve
správní radě, sdělila, že On dělá prospěšnou činnost, a že by bylo vhodné dát ON příležitost dál fungovat.
Ing. Erbenová uvedla, ať obec podnikne kroky k zápisu ON do obchodního rejstříku do 10. 7. 2015.
Předsedající rozhodl, že danou věc zajistí do 15. 7. 2015. Jelikož diskuse se klonila spíše k tomu upravit
vnitřní dokumenty, uspořádání a priority ON, navrhl předsedající odpovídající usnesení.
Usnesení č. ZO/7/23/6/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. vyzývá
správní radu společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek, IČ: 250 70 231 (dále jen „společnost“),
k předložení nového statutu a organizace společnosti Zastupitelstvu obce Velký Osek do 31. 12. 2015 za
účelem naplňování následujících priorit činnosti společnosti vyjma těch, které jsou uvedeny v zakládací
listině:
a) podpora rekvalifikace a zaměstnávání uchazečů o zaměstnání;
b) realizace terénních sociálních prací seniorům a obyvatelům s postižením;
II. vyzývá
starostu obce k podání návrhu změn ve společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s., v zápise v obchodním rejstříku
do 15. 7. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

3

Zdrželi se 1

9) Závěrečný účet obce za rok 2014
Předsedající seznámil přítomné s tímto bodem. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů byl vyvěšen závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014 spolu se zprávou o přezkoumání

hospodaření obce za rok 2014 vypracovanou v březnu 2015 Krajským úřadem Středočeského kraje, který
neshledal závažnějších nedostatků v hospodaření. Účetní uzávěrky příspěvkových organizací obce, kterými
jsou Mateřská škola a Masarykova základní škola, lze rovněž projednat a schválit. Celkové hospodaření
obce za rok 2014 skončilo v provozním kladném přebytku 70 979,22 Kč (příjmy 49 865 624,45 Kč, výdaje
49 794 645,23 Kč), přičemž bylo využito k financování zateplení mateřské a základní školy investičního
úvěru ve výši 4 mil. Kč. Ačkoliv Mateřská škola (MŠ) skončila za rok 2014 v provozní ztrátě ve výši
48 050,84 Kč, jež je účetního charakteru z let minulých (resp. od roku 2007, kdy byla zaúčtován budoucí
závazek a následně nebyl z účetní závěrky vymazán), tak nedochází k ohrožení chodu MŠ. MZŠ skončila za
rok 2014 v provozním přebytku ve výši 172 749,21 Kč. Tento přebytek navrhla rada obce převést do
investičního fondu MZŠ na pořízení nové počítačové učebny a dalšího potřebného vybavení. Zastupitelstvo
by mělo schválit účetní závěrku příspěvkových organizací a obce za rok 2014 a závěrečný účet za rok 2014
spolu se zprávou od krajského úřadu s výhradami dle této zprávy. O schválení účetní závěrky je následně
obec povinna informovat krajský úřad a ministerstvo financí.
Ředitelka MZŠ paní Mgr. Strejčková seznámila všechny přítomné s proběhnutým výběrovým řízením na
rekonstrukci počítačové učebny v MZŠ, kdy cena jde přes 550 tis. Kč. Mgr. Dočkalová se dotázala, zda
budou přijata nějaká opatření k nápravě. Předsedající sdělil, že budou přijata opatření dle doporučení
krajského úřadu a zejména tak, že se nebudou chyby opakovat.
Jelikož nebylo jiných návrhů, předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014 v příloze tohoto usnesení s výhradou ve smyslu nedostatků,
jež byly vymezeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za rok 2014 vydanou
Krajským úřadem Středočeského kraje dne 17. 3. 2015;
II. stanovuje
termín pro přijetí opatření k nápravě vytčených nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Velký Osek za rok 2014 vydanou Krajským úřadem Středočeského kraje dne 17. 3. 2015
do 31. 12. 2015;
III. schvaluje
účetní závěrku obce Velký Osek za rok 2014;
IV. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova
671, Velký Osek, IČ: 709 26 735 (dále jen „MŠ“), a Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem
Vrchlického 236, Velký Osek, IČ: IČ: 463 90 529 (dále jen „MZŠ“), za rok 2014 bez výhrad;
V. schvaluje
převedení hospodářského výsledku MZŠ za rok 2014 ve výši 172 749,21 Kč do investičního fondu MZŠ za
účelem posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace MZŠ
používá pro svou činnost a na realizaci investičních výdajů v roce 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

8) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
Předsedající podal informace o přípravě a realizaci projektů obce a o podaných nebo připravovaných
žádostech o dotace.
I) 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek – kromě lokality náměstí Petra Bezruče byly vybudovány
kanalizační řady, nyní jsou osazovány šachty a ventily, postupně se šachty geometricky zaměřují a zkouší se
jejich těsnost. Dále jsou před dokončením práce na úpravě podtlakové stanice, kde byly umístěny 2 nové
3
sběrné tanky každý o objemu 10 m . Profinancováno bylo dosud cca 27,5 mil. Kč, 15,3 mil. Kč hrazeno
z investičního úvěru ČSOB (výše 22,5 mil. Kč), zbývající část z dotace (cca 50 mil. Kč) a úvěru od SFŽP (5,4
mil. Kč), vybudováno je cca 4,1 km řadů a cca 150 šachet. Jsou uzavírány smlouvy o daru na kanalizaci,
finanční prostředky byly umístěny na zvláštní účet u ČSOB, na kterém se momentálně nachází k 15. 6. 2015
částka 378 000 Kč. Projekt zatím nevykazuje žádné časové zdržení, ani zásadní mimořádnosti
v uvažovaném technickém nebo stavebním provedení, je tak reálné, že bude do konce září 2015 dokončen.
Na dotaz Mgr. Dočkalové, proč se někde kope šachta několikrát, sdělil předsedající, že to zřejmě vyplývá
z nutnosti provést opravu, když se zjistí netěsnost jímky po jejím vyzkoušení.

II) Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů – projekt byl dokončen a dílo 15. 6. 2015 předáno bez zásadních
vad a nedodělků. Dosud bylo profinancováno cca 5 mil. Kč z vlastních zdrojů obce, na což byla podána
žádost o platbu dotace na ROP Střední Čechy, na konečnou fakturaci se žádost o platbu připravuje.
Z vlastního bude obec v rámci tohoto projektu za cca 14,6 mil. Kč hradit cca 5 mil. Kč (spolupodíl k dotaci
cca 3,6 mil. Kč, vedlejší náklady - veřejné osvětlení a rozhlas 750 tis. Kč, dešťové přípojky 300 tis. Kč,
chodníky u minerálního pramene a ke zdravotnímu středisku, parkovací stání u bytového domu č. p. 638,
stání pro tříděné kontejnery cca 220 tis. Kč). Mgr. Dočkalová se dotazovala na červenou dlažbu v ul.
Dukelských hrdinů, jestli byla použita jako „dekorace“. Pan Fagoš uvedl, že se na to rovněž projektanta ptal
a ten mu sdělil, že umístění je dáno normami pro umožnění pohybu handicapovaných občanů. Pan Freitag
se zeptal, zda je nutné umístění dvou parkovacích míst pro invalidy přímo u obchodu „Desítka“ a že u nich
chybí značky s označením těchto míst. Dále uvedl problém s parkováním v zatáčce u Zdravotního střediska
a navrhuje tam dát nějaké upozornění, že se tam stát nemá, protože to brání ve výhledu do křižovatky.
Předsedající uvedl, že počet míst pro parkování invalidů je dán normami s ohledem ne celkový počet míst
pro stání v celé délce ulice Dukelských hrdinů, ale že se pokusí jednat o přemístění jednoho parkovacího
místa pro invalidy od obchodu „Desítka“ např. k minerálnímu pramenu. Ohledně parkování u zdravotního
střediska bude předán podnět obecní policii k řešení. Ing. Erbenová se dotazovala na důvod užití dlažebních
kostek namísto zámkové dlažby na zvýšených křižovatkách v této ulici. Předsedající uvedl, že v ul.
Dukelských hrdinů je velký provoz i nákladních vozidel a dlažební kostky jsou odolnější a mají i zpomalovací
funkci. Pan Dittrich poznamenal, že je potřeba upravit povrch kolem stání na kontejnery pro třídění odpadů u
obchodu „Desítka“. Předsedající sdělil, že se tímto bude zabývat.
III) Zateplení obecního úřadu – projekt byl dokončen a dílo 15. 6. 2015 předáno bez zásadních vad a
nedodělků. Dosud nebylo z projektu za cca 1,8 mil. Kč (dotace cca 1,2 mil. Kč) profinancováno nic, jelikož
obec obdržela fakturaci až po převzetí díla, zároveň byla podána žádost o platbu dotace na SFŽP. Pan
Fagoš uvedl, že k provedení parapetů bylo mnoho otázek, proto sděluje, že parapety byly konzultovány
s technickým dozorem investora, který doporučil toto provedení, alespoň prozatím. Je potřeba sladit i barvy
klempířských prvků, fasády apod. Cca za rok bude možné parapety případně natřít vybraným barevným
odstínem. Předsedající informoval, že u hlavních vchodových dveří bude ještě provedena výměna kování.
IV) další projekty, žádosti o dotace (Středočeské krajské Fondy, SFŽP, ROP Střední Čechy)
a) 4 žádosti o dotace podané na Středočeské krajské fondy – obnova sochy Mistra Jana Husa na náměstí
s minerálním pramenem za cca 120 tis. Kč s 20% spoluúčastí obce, nákup hasičských zásahových
obleků za cca 90 tis. Kč s 20% spoluúčastí obce, žádost o spolufinancování neuznatelných nákladů (cca
30 mil. Kč) projektu 2. etapa kanalizace ve výši 5 %, tj. 1,5 mil. Kč, úprava smuteční síně na hřbitově na
kolumbárium (úložiště uren) za cca 1,3 mil. Kč se spoluúčastí obce 20 % jsou ve stadiu hodnocení,
rozhodovat by o nich mělo Zastupitelstvo Středočeského kraje, výsledek nebyl do zasedání znám;
b) žádost o dotaci podaná na SFŽP na obnovu zeleně v obci (lipová alej podél Bačovky, výsadba ovocných
stromů v ulici Za Drahou) za cca 450 tis. Kč, spoluúčast obce cca 50 tis. Kč je ve fázi hodnocení;
c) žádost o dotaci podaná na SFŽP (OPŽP 2007 – 2013) na nákup nových biopopelnic s odpařováním
(1 300 ks) za cca 1,6 mil. Kč, spoluúčast obce cca 160 tis. Kč, byla úspěšná, bylo doručeno rozhodnutí o
poskytnutí dotace a o registraci akce; zastupitelstvem by mělo být schváleno přijetí dotace do rozpočtu
obce na rok 2015, v létě bude muset být vybrán dodavatel, realizován nákup a distribuce nádob na
podzim 2015; staré nádoby se postupně vyřadí, část bude ve vlastních zásobách obce a část se jich
může odprodat.
Na základě podnětů ze zastupitelstva předsedající vyhlásil ve 21:15 technickou přestávku v zasedání. Pauza
od 21:15 hod. Ve 21:25 se opět pokračovalo v zasedání.
d) žádost o dotaci podaná na ROP Střední Čechy na výstavbu silnice v ulici Měsíční a odbočných ulic
Komenského a Tyršovy se zpomalovacími pásy za cca 7,8 mil. Kč (cca 5,95 mil. Kč bez DPH) se
spoluúčastí obce cca 1,25 mil. Kč byla úspěšná. Byl doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace a návrh
usnesení zastupitelstva; jelikož jde o poslední výzvu ROP a není ještě na ROPu k dispozici částka
k distribuci na podpořené projekty, má být smlouva o dotaci uzavírána v rozmezí 0 – 6,6 mil. Kč, přičemž
vlastní smlouva o dílo s vybraným dodavatelem bude podepsána na konci července 2015 jedině za
podmínky, že bude ROPem potvrzena reálnost obdržení dotace; financování má proběhnout nejprve
z vlastních zdrojů a pak teprve dojde k proplacení dotace z ROPu; tento mezičas by bylo možné
překlenout úvěrem.
Mgr. Dočkalová navrhla jednat případně o navýšení kontokorentu obce, který je nyní 2,5 mil. Kč.
Předsedající sdělil, že tuto možnost projedná s bankou. Předsedající dále uvedl, že spoluúčast obce při
realizaci obou projektů ve výši cca 1,4 mil. Kč je financovatelná z vlastních zdrojů, jelikož do konce září 2015
by měla obec obdržet platbu od AOPK ČR za prodej obecních lesních pozemků v Národní přírodní rezervaci
Libický luh ve výši 4 907 020 Kč. Za období leden až květen 2015 jsou plněny daňové příjmy obce o cca 630

tis. Kč (zejména z toho propad o 350 tis. Kč na DPH, o 180 tis. Kč daň z příjmů právnických osob) méně než
za stejné období v roce 2014. Tento trend by se měl však do konce roku 2015 dle prognózy Ministerstva
financí zlepšit, resp. mělo by být vybráno více peněz na daních, a tak je možné, že peníze získané z prodeje
pozemků nebude nutné využít.
Mgr. Dočkalová sdělila, že pokud by bylo třeba přijímat rozpočtové opatření, jak bylo uvedeno v materiálech,
pak mělo zastupitelstvo dostat návrh. Domnívá se však, že bude možné jej přijmout až v září 2015, jelikož
do té doby se reálně čerpat peníze z dotací nebudou. Předsedající sdělil, že nebylo možné takový návrh
z účetního systému vygenerovat, jelikož nebyly známy některé údaje k poskytnutým dotacím, bez kterých
nelze rozpočtové opatření zadat. Souhlasil, že rozpočtové opatření bude možné přijmout až v září 2015.
Jelikož nebylo jiných návrhů, dal předsedající hlasovat o návrzích usnesení.
Usnesení č. ZO/9/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí České republiky z Operačního programu Životní prostředí
2007 – 2013 do rozpočtu obce na rok 2015 na realizaci projektu CZ.1.02/4.1.00/15.29049 „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Velký Osek“, identifikační číslo EDS: 115D242003904, identifikační číslo EIS: reg.
c. IS SFZP 15252594, ve výši danou Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v Registraci akce dle přílohy tohoto
usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/10/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na
projekt „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02038 schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy k tomuto
projektu až do výše 6 661 240,90 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto
projektu až do výše 7 836 754,00 Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu;
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/11/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
postup realizace projektu:
a) „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“,
b) „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“;
c) „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Velký Osek“;
II. souhlasí
s pověřením pro radu obce komplexně zajišťovat, tj. zejména organizovat výběr, projednávat a schvalovat
příslušné smlouvy, jejich případné dodatky a změnové listy se zhotovitelem a dalšími potřebnými dodavateli,
projektu:
a) „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“;
b) „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Velký Osek“.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

9) Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích
Předsedající uvedl, že dne 28. 4. 2015 byla schválena vyhláška obce č. 2/2015 o zákazu konzumace
alkoholu na veřejných prostranstvích. Po konzultacích s Ministerstvem vnitra (MVČR) ohledně důvodů jejího
vydání bylo obci doporučeno přijmout úpravu vyhlášky tak, aby vyhláška obsahovala mapový podklad, kde
budou vymezeny lokality a případně okruh od nich, kde je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti.
Plošně stanovený zákaz je MVČR vnímán negativně, jelikož ne vždy a všude je třeba zákaz stanovit, ačkoliv
vymezení zákazu v terénu může být pro uživatele dosti problematické. Na základě konzultace s radou obce
je navrhováno vydat novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích č. 4/2015, jejíž součástí bude příslušný mapový podklad s vymezenými lokalitami,
kde je konzumace alkoholu zakázána, zejména kolem školy, školky, dětských hřišť a parků.

Jelikož nebylo jiných návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/12/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností k 1. 7. 2015 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 4/2015 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti

0

Zdrželi se 2

10) Různé - přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na provedení analýzy možností
energeticky úsporných opatření na obecních nemovitostech a zařízeních formou EPC
Předsedající seznámil přítomné, že obec má přislíbenou dotaci na pořízení analýzy možností energetických
úspor v zařízeních a budovách obce Velký Osek formou EPC, tj. vlastní investice se financuje z reálně
uspořených peněz po realizaci energeticky úsporných opatření. Náklad na pořízení analýzy je max. 200 tis.
Kč, výše dotace je max. 100 tis. Kč. Na základě analýzy bude určen další postup v energetickém
hospodářství obce.
Jelikož nebylo jiných návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/13/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT, aktivita E.2 – Příprava energeticky úsporných
projektů řešených metodou EPC dle Rozhodnutí č. 122D14200 5707 za Podmínek čerpání neinvestiční
dotace, které jsou obsahem přílohy tohoto usnesení;
II. souhlasí
s pověřením pro radu obce provést příslušné rozpočtové opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015,
které je v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

11) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
a) kontrolní výbor - předsedkyně Mgr. Dočkalová se omluvila, že ze závažných osobních důvodů nemohla
svolat jednání výboru a splnit tak úkol zastupitelstva z 28. 4. 2015, bude se snažit toto napravit.
b) výbor životního prostředí – předseda Ing. Čech seznámil přítomné, že v ulici Dukelských hrdinů se plánuje
výsadba zeleně (stromy, keře). Také uvedl, že proběhlo jednání se společností Písek-Beton ohledně těžby
štěrkopísku a úpravy břehu směrem k obci, která se postupně provádí dle požadavků obce. Dále informoval,
že byl proveden průzkum v lokalitě vodního zdroje nedaleko osady Labe, kde byla nalezena vzácná rostlina.
Ing. Kliment doporučil jednotný ráz výsadby v obci. Ing. Erbenová navrhla vysázet v ulici Dukelských hrdinů
květiny.
c) finanční výbor – předseda Ing. Váňa informoval o provedených kontrolách v MŠ a MZŠ v druhém čtvrtletí
2015.
Ostatní výbory nezasedaly.
12) Diskuse
a) Ing. Erbenová se dotázala předsedajícího na projekt přestavby smuteční síně na úložiště uren
(kolumbárium), předsedající a paní Tučímová vysvětlili podrobnosti, zejména je důvodem projektu snaha
využít dnes chátrající nemovitost na hřbitově. Ing. Erbenová doporučila vyvěsit anketu na webu obce, jak by
bylo kolumbárium využito.
b) Mgr. Dočkalová se zeptala, na současnou kapacitu vodního zdroje vody pro obecní vodovod u osady
Labe, protože je zřejmě nedostačující. Předsedající sdělil, že v této věci komunikuje s provozovatelem
vodovodu společností VODOS, aby v létě provedli revitalizaci vrtu, jelikož dává cca 1 l/s, což je málo
k naplnění vodojemu zejména v letních měsících, po revitalizaci je vrt schopen dávat cca 2 l/s. Obec za

účelem stabilního a vydatného zdroje vody vyprojektovala vodovodní přivaděč od TPCA s novým
vodojemem a rozvody pro celou obec a nyní je nutné počkat na výzvu k podávání žádosti o dotaci z nového
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze kterého by vodovody v aglomeracích nad 2 000
obyvatel měli být podporovány dotacemi. Dále Mgr. Dočkalová pochválila pracovníky z obecního úřadu za
rychlé nalezení majitele ztraceného psa a jeho předání.
c) Ing. Kliment upozornil, že by se výška živého plotu podél ulice Revoluční měla držet na nižší úrovni, aby
nedošlo k nějaké nehodě. Předsedající sdělil, že někdy zeleň roste rychleji a pak se sekání a stříhání jen
těžce stíhá v celé obci, pracovníci se však budou snažit toto hlídat.
d) Vlastimil Hovorka se zeptal na výsledky výběrového řízení ohledně prodeje pozemků fotbalového hřiště a
pole. Předsedající sdělil, že nebyl nikdo vybrán, ačkoliv bylo vypsáno ještě jedno velmi rychlé výběrové
řízení, do kterého obec nabídku podala ve výši 811 tis. Kč, ale nejvyšší nabídka se už pohybovala kolem 2
mil. Kč. Avšak ani tato nebyla vybrána (akceptována) a zatím nemá fotbalové hřiště nového majitele.
e) Předsedající se omluvil Ing. Ottovi st., že nebyl v Osečanu č. 2/2015 otištěn k jeho fotografiím doprovodný
text, což bylo zřejmě způsobeno technickými potížemi, nešlo o úmysl. Článek bude v příštím Osečanu
3/2015 otištěn celý včetně fotografií.
f) Mgr. Dočkalová navrhla, zda by nemohly být určeny termíny zasedání zastupitelstva v 2. polovině roku
2015. Předsedající navrhl termíny, o kterých dal hlasovat.
Usnesení č. ZO/14/23/6/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
termíny příštích zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek na dny 15. 9. 2015, 24. 11. 2015 a 15. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

13) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva bylo 19 občanů z veřejnosti. Další, 7. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 15. září 2015
od 19 hod., v budově Obecního úřadu obce Velký Osek.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2015
Zapisovatel: Ing. Zuzana Bláhová
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Kliment , v. r., ……………………………, dne ………… 2015
Bc. Veronika Křičková , v. r., …………………………, dne ………. 2015
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne ………… 2015
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. ZO/1b/23/6/2015 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 23. 6.
2015
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 6. 2015
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 28. 4. 2015
2) Jednací řád zastupitelstva
3) Prodej části obecního pozemku č. 402/2 pod trafostanicí společnosti ČEZ
4) Bezúplatný převod pozemků č. 383/2 a č. 633 na hřbitově Velký Osek do vlastnictví obce
5) Ukončení smlouvy o zajištění odpadového hospodářství se společností NYKOS
6) Budoucnost Osecká NADĚJE, o. p. s.
7) Závěrečný účet obce za rok 2014
8) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
- 2. etapa podtlakové kanalizace
- rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů
- zateplení obecního úřadu
- další projekty, žádosti o dotace (Středočeské krajské Fondy, SFŽP, ROP Střední Čechy)
9) Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
10) Různé – přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na provedení analýzy možností
energeticky úsporných opatření na obecních nemovitostech a zařízeních formou EPC
11) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
12) Diskuse
13) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 6. 2015 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
Podpis:
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

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

------------------ OMLUVENA ------------------

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

------------------ OMLUVEN ------------------

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/3c/23/6/2015 – Schválený jednací řád Zastupitelstva obce Velký Osek
Obec Velký Osek

Jednací řád Zastupitelstva obce Velký Osek vydaný v souladu § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Článek I
Úvodní ustanovení, působnost zastupitelstva obce, práva a povinnosti členů zastupitelstva obce
(1) Zastupitelstvo obce Velký Osek je orgánem obce Velký Osek (dále jen „zastupitelstvo obce“) a
rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce zejména dle § 35, § 84 a § 85
zákona o obcích a plní další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
(2) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud
nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o
působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
(3) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84 a § 85 zákona o obcích.
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a
rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
(4) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
(5) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k
rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací
listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny,
společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o
slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a
odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů
tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z
funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního
zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu
vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis;
x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
(6) Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů
a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti,
jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.
(7) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo
pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(8) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí
podle § 105.
(9) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy
občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
(10) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z
projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.
(11) Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen „jednací řád“) upravuje přípravu, svolání, průběh

zasedání, přijímání a kontrolu plnění přijatých usnesení, jakož i další otázky zasedání zastupitelstva.
O otázkách tímto jednacím řádem neupravených rozhoduje vždy zastupitelstvo obce, rada obce
nebo starosta obce v mezích právních předpisů, zejména dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Článek II
Příprava zasedání zastupitelstva obce
(1) Za přípravu zasedání zastupitelstva obce (dále jen „zastupitelstvo“) je odpovědný starosta obce.
(2) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání
zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta obce (dále jen „starosta“). Svolání zasedání
zastupitelstva provede starosta formou pozvánky s návrhem programu připravovaného zasedání
zastupitelstva zaslanou elektronicky nebo písemně jednotlivým členům zastupitelstva, a to zpravidla
7 kalendářních dnů přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Pozvánka se sestává rovněž z
materiálů ke každému bodu navrhovaného programu zasedání zastupitelstva, které stručně a jasně
popisují důvody navrženého bodu programu (popis situace), návrh řešení včetně hodnocení z
pohledu věcného, ekonomického a právního, návrh usnesení, identifikaci navrhovatele, název
materiálu a další důležité skutečnosti k získání komplexních informací, se kterými musí být
zastupitelstvo seznámeno před hlasováním o návrhu usnesení.
(3) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne,
kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Žádost na svolání zasedání zastupitelstva musí být
podepsána jednou třetinou jeho členů a musí obsahovat jasně formulovaný požadavek na svolání
zastupitelstva obce, dále návrh programu tohoto zasedání zastupitelstva a jméno, příjmení a podpisy
žádajících členů zastupitelstva.
(4) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (rozhlasem,
místním tiskem).
(5) Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Článek III
Jednání a rozhodování zastupitelstva obce
(1) Zasedání zastupitelstva lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Není-li na
počátku zasedání zastupitelstva dosaženo nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, zasedání
se nekoná a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání zastupitelstva. Klesne-li v průběhu
zasedání zastupitelstva počet přítomných členů zastupitelstva pod jednu polovinu ze všech členů
zastupitelstva, je zasedání přerušeno a starosta svolá do 15 dnů jeho pokračování.
(2) Zasedání zastupitelstva řídí starosta; není-li přítomen na počátku zasedání zastupitelstva, pak
zasedání zastupitelstva řídí místostarosta obce (dále jen „předsedající“). Není-li přítomen starosta
ani místostarosta obce (dále jen „místostarosta“), pak se zasedání zastupitelstva nekoná a starosta
svolá do 15 dnů náhradní zasedání zastupitelstva. Není-li starosta ani místostarosta přítomen
v průběhu zasedání zastupitelstva po dobu více jak 30 minut, pak se zasedání zastupitelstva
přerušuje a starosta svolá do 15 dnů jeho pokračování.
(3) Na počátku zasedání zastupitelstva určí předsedající zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva
a minimálně 2 ověřovatele z řad členů zastupitelstva nebo veřejnosti.
(4) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají
členové zastupitelstva, rada obce a výbory (dále jen „navrhovatel“), a to starostovi nebo
místostarostovi prostřednictvím obecního úřadu zpravidla nejpozději 10 kalendářních dnů přede
dnem konání zasedání zastupitelstva, a to formou elektronickou nebo písemnou v obdobném
rozsahu jako v čl. II odst. 2 poslední věty tohoto jednacího řádu.
(5) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání
rozhodne zastupitelstvo.
(6) Zastupitelstvo rozhoduje vždy usnesením. K platnému usnesení zastupitelstva obce, je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis

jinak (např. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). Usnesení zastupitelstva se vždy vyhotovují písemně jako součást zápisu ze
zasedání zastupitelstva, který podepisuje starosta nebo místostarosta. Návrh usnesení včetně jeho
odůvodnění předkládá před hlasováním zastupitelstva jeho navrhovatel, a to v obdobném rozsahu
jako v čl. II odst. 2 poslední věta tohoto jednacího řádu. Na žádost člena zastupitelstva vznesenou
před zahájením hlasování bude zaznamenáno do zápisu ze zasedání, jak hlasoval každý člen
zastupitelstva o jednotlivém usnesení.
(7) Členové zastupitelstva mohou k návrhu usnesení navrhnout jeho změnu, či navrhnout jeho
zamítnutí. Je-li členem zastupitelstva podán návrh na zamítnutí, pak o něm zastupitelstvo hlasuje
nejdříve, i když byl podán návrh na změnu usnesení předloženého navrhovatelem. Je-li členem
zastupitelstva podán návrh na změnu návrhu usnesení předloženého navrhovatelem, pak se o něm
hlasuje před hlasováním o návrhu usnesení předloženého navrhovatelem. Je-li členy zastupitelstva
podáno více návrhů na změnu usnesení předloženého navrhovatelem, pak se o těchto návrzích
hlasuje v pořadí dle doby podání od posledního podaného návrhu k prvnímu podanému návrhu na
změnu usnesení předloženého navrhovatelem.
(8) Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,
poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
(9) Hlasování o návrzích usnesení se provádí vždy veřejně, pokud se zastupitelstvo neusnese na
tajném hlasování. Návrh na tajné hlasování o návrhu usnesení může předložit navrhovatel usnesení,
kterýkoliv z členů zastupitelstva nebo výbory zastupitelstva prostřednictvím svého předsedy, a to do
doby, než předsedající zahájí hlasování o návrhu usnesení. Hlasování o návrhu na tajné hlasování
se provádí vždy veřejně.
(10) Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování
zdržet.
(11) Tajné hlasování se provádí úpravou hlasovacího lístku a vložením upraveného hlasovacího lístku
do urny. Úpravou hlasovacího lístku vyjadřuje člen zastupitelstva souhlas s návrhem, nebo
nesouhlas s návrhem, anebo se zdrží hlasování o návrhu usnesení.
(12) Byl-li schválený pořad jednání (program zasedání) zastupitelstva vyčerpán a nikdo ze členů
zastupitelstva nebo veřejnosti nežádá o slovo, prohlásí předsedající zasedání zastupitelstva za
skončené.
Článek IV
Zápis ze zasedání zastupitelstva
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a
určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede den a hodina zahájení a ukončení zasedání
zastupitelstva, počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání (program zasedání)
zastupitelstva, průběh projednávání jednotlivých bodů programu zasedání, výsledek hlasování a
přijatá usnesení a další skutečnosti, které jsou důležité pro zachycení podstaty průběhu zasedání
zastupitelstva (např. diskusní příspěvky občanů, námitky členů zastupitelstva, narušení průběhu
zasedání).
(2) Zápis ze zasedání zastupitelstva včetně přijatých usnesení, který je nutno pořídit do 10 dnů po
skončení zasedání zastupitelstva, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí a ihned po
ověření zveřejněn na internetových stránkách obce. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu
rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
(3) Za pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva, jeho zveřejnění na internetových stránkách obce a
jeho uložení u obecního úřadu k nahlédnutí do 10 dnů po skončení jednání zastupitelstva odpovídá
starosta. Nedílnou součástí zápisu je vždy vlastnoručně podepsaná přítomnost jednotlivých členů
zastupitelstva a dalších osob, je-li jejich přítomnost pro zasedání důležitá. Každý člen zastupitelstva
obdrží ihned po ověření v elektronické formě vyhotovení pořízeného a podepsaného zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
(4) Obecní úřad může ze zasedání zastupitelstva pořizovat zvukový nebo audiovizuální záznam, který
slouží pouze pro potřeby vyhotovení a ověření zápisu a k projednání námitek proti zápisu.

Článek V
Opatření k zajištění nerušeného průběhu zasedání zastupitelstva
(1) Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a aby formálnosti byly omezovány na
nezbytně nutnou dobu.
(2) Po přednesení návrhu usnesení včetně jeho odůvodnění jeho navrhovatelem má před hlasováním o
návrhu usnesení zastupitelstvem každý právo vyjádřit svůj postoj či názor k předloženému návrhu
usnesení či jeho odůvodnění. Vyjádření postoje či názoru lze provést písemnou či ústní formou. K
vyjádření ústního postoje či názoru je třeba se přihlásit zdvižením ruky a vyčkat výzvy
předsedajícího k přednesení postoje či názoru. S písemně podaným vyjádřením postoje či názoru
seznámí zastupitelstvo na jeho zasedání předsedající. Vyjádření postoje či názoru ústní či
písemnou formou nesmí překročit dobu 5 minut, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Reakce na
písemný či ústně vyjádřeny postoj nebo názor nesmí být delší než 3 minuty, nerozhodne-li
zastupitelstvo jinak. Překračuje-li doba vyjadřování postojů či názorů a reakcí na ně více než 60
minut, hlasuje zastupitelstvo o tom, zda přeruší daný bod programu zasedání zastupitelstva a
přesune jej na příští zasedání zastupitelstva. Pokud zastupitelstvo nepřijme usnesení o přerušení
daného bodu programu zasedání zastupitelstva, hlasuje zastupitelstvo o tom, zda přistoupí k
hlasování o návrhu usnesení předložený navrhovatelem a k hlasování o návrzích na jeho změnu, či
jeho zamítnutí.
(3) Každý je povinen v průběhu zasedání zastupitelstva jednat slušně, nenarušovat občanské soužití a
veřejný pořádek, neohrožovat nikoho na životě, zdraví či majetku, nevyjadřovat se vulgárně, dbát
pokynů a výzev vyplývajících z tohoto jednacího řádu, předsedajícího či zastupitelstva, pokud se na
nich usneslo, vyjadřovat se k podstatě projednávaného bodu programu zasedání zastupitelstva či
vyjadřovat svůj názor nebo postoj jasně a srozumitelně. V případě, že ani přes upozornění, výzvy a
pokyny předsedajícího či zastupitelstva, pokud se na nich usneslo, nedodržuje jakákoliv fyzická
osoba povinnosti uvedené v předchozí větě, může předsedající přerušit zasedání zastupitelstva z
důvodu narušení průběhu zasedání zastupitelstva, a to do doby než bude zajištěn nerušený průběh
při pokračování zasedání zastupitelstva. Bude-li zasedání z důvodu v předchozí větě přerušeno na
dobu delší než 30 minut, pak se zasedání zastupitelstva přerušuje a starosta svolá do 15 dnů jeho
pokračování.
(4) Každý člen zastupitelstva má právo požádat předsedajícího o vyhlášení technické přestávky na dobu
nejdéle 15 min. Technická přestávka může být předsedajícím vyhlášena pouze 1-krát v každé
hodině trvání zasedání zastupitelstva.
(5) Jednání zastupitelstva se vede vždy v jazyce českém nebo slovenském (dále jen „úřední jazyk“).
Nemá-li jakákoliv fyzická osoba schopnosti vyjádřit svůj postoj či názor v úředním jazyce, musí si na
své náklady zajistit a pověřit osobu k tomu způsobilou.
(6) Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu obce Velký Osek.
Článek VI
Účinnost
Tento Jednací řád zastupitelstva obce Velký Osek byl schválen zastupitelstvem obce Velký Osek dne 23. 6.
2015 a tímto dnem rovněž nabývá účinnosti.
otisk razítka obce

………………………………
podpis
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

…………………………………
podpis
Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Příloha č. 4 k usnesení č. ZO/8/23/6/2015 – Schválený Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014
Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014
A) Porovnání příjmů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z příjmů FO sam.výděl. činnost
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Odvod z loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv.přij. transfery ze st.rozp. v rámci souhr. dotač.
vztahu st. rozpočtu (příspěvek na státní správu)
Ostatní neinv.transfery ze st.rozpočtu
Neinv.přijaté transfery od krajů
Inv. přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní inv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Rozpočet
4.466.000,-- Kč
100.000,-- Kč
4.500.000,-- Kč
8.250.000,-- Kč
1.100.000,-- Kč
100.000,-- Kč
80.000,-- Kč
33.000,-- Kč
3.500.000,-- Kč

Skutečnost
5.358.282,26 Kč
152.134,95 Kč
5.184.379,69 Kč
10.116.581,91 Kč
1.104.685,37 Kč
80.136,08 Kč
85.700,65 Kč
47.360,-- Kč
3.850.394,40 Kč

888.506 ,-- Kč
750.500,-- Kč
0,-- Kč
11.782.494,-- Kč
0,-- Kč

657.600,-- Kč
2.042.600,-- Kč
40.000,-- Kč
705.620,45 Kč
12.403.634,81 Kč

Třída č. 1 - daňové příjmy byly splněny na 117,88 %.
Třída č. 2 – nedaňové příjmy byly splněny na 59,52 %.
Třída č. 3 – kapitálové příjmy byly splněny na 109,07 %.
Třída č. 4 – přijaté dotace byly splněny na 155,28 %.
Celkové příjmy obce Velký Osek za rok 2014 činily 49.865.624,45 Kč, což je plnění na 124,66 % ze
schváleného (plánovaného) rozpočtu na rok 2014
B) Porovnání výdajů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Rozpočet
Skutečnost
Pitná voda (budovy, haly a stavby)
580.000,-- Kč
692.964,45 Kč
Odvádění a čištění odpad. vod – nákup služeb
930.000,-- Kč
1.304.998,60 Kč
- stavby
0,-- Kč
1.122.984,00 Kč
Předškolní zařízení – budovy, stavby
4.600.000,-- Kč
5.458.531,-- Kč
Základní školy – budovy, stavby
11.800.000,-- Kč
12.473.053,-- Kč
Komunální služby – veřejné osvětlení el. energie
239.000,-- Kč
414.209,-- Kč
Ochrana přírody a krajiny (údržba veřejné zeleně) - platy
400.000,-- Kč
2.186.792,-- Kč
- sociální pojištění
60.000,-- Kč
474.234,-- Kč
- zdravotní pojištění
40.000,-- Kč
170.590,-- Kč
- materiál
50.000,-- Kč
326.626,00 Kč
- nákup služeb
10.000,-- Kč
275.617,93 Kč
- úhrady sankcí
0,-- Kč
110.099,00 Kč
- stavby
0,-- Kč
559.260,-- Kč
Regionální a místní správa – nákup ostatních služeb
750.000,-- Kč
1.100.722,40 Kč
- budovy a stavby
125.000,-- Kč
388.667,-- Kč
- dopravní prostředky
0,-- Kč
94.138,-- Kč
Celkové výdaje obce Velký Osek za rok 2014 činily 49.794.645,23 Kč, což je plnění na 134,07 % ze
schváleného (plánovaného) rozpočtu na rok 2014.
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 2014 na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 2.042.600,-Kč byly vyčerpány a řádně a včas vyúčtovány.
b) Dotace ze Středočeského kraje – Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR ve výši 39.622,-- Kč byla
vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

c) Dotace ze Středočeského kraje do Evropského parlamentuje výši 37.137,-- Kč byla vyčerpána a řádně
a včas vyúčtována.
d) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště“ v parku u Dělnického domu ve výši
299.187,-- byla vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.
D)
a)
b)
c)

Závazky obce k 31. 12. 2014
Úvěr Česká spořitelna, a. s. (bytový dům č. p. 777)………………………… 2.309.409,21 Kč
Úvěr ČSOB (snížení energ. náročnosti MŠ, MZŠ) …………………………. 4.000.000,-- Kč
Půjčka SFŽP (II. etapa kanalizace) ……………………………………………
93.075,83 Kč

E) Přijaté dotace k 31.12.2014
a) Obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí na „Snížení energetické náročnosti budovy
MZŠ Velký Osek“ ve výši 7.853.668,50 Kč a na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký
Osek“ ve výši 3.350.734,85 Kč. Dotace budou vyúčtovány v roce 2015.
b) Obec obdržela dotaci ze SFŽP na „Snížení energetické náročnosti budovy MZŠ Velký Osek“ ve výši
461.980,50 Kč a na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek“ ve výši 197.102,05 Kč.
Dotace budou vyúčtovány v roce 2015.
c) Obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „2. etapa podtlakové kanalizace Velký
Osek“ ve výši 791.144,46 Kč. Dotace bude vyúčtována do 31. 3.2016.
d) Obec obdržela dotaci ze SFŽP na akci „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ ve výši 46.537,90
Kč. Dotace bude vyúčtována do 31. 3.2016.
e) Obec obdržela dotaci Ministerstva životního prostředí na „Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti
v obci“ ve výši 108.900,-- Kč. Dotace bude vyúčtována do 1. 7. 2016.
F) 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.
G) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za rok 2014 bylo Krajského úřadu Středočeského kraje, a to
konkrétně pracovníky:
- Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Hurtíková,
oba pověření kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5.
Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole ve dnech 30. 10. 2014 a 17. 3. 2015.
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.).
- Územní celek neprovedl dokladovou inventuru k účtům 081, 088, 078, 073, 261, 337, 374, 472 a
k podrozvahovému účtu 942
- Rozpočtové opatření č. 6/2014 bylo schváleno a provedeno až po uskutečnění výdaje finančních
prostředků
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu o dlouhodobých pohledávkách na
účtu 469
H) Součástí závěrečného účtu je
a) Rozvaha s přílohou k 31. 12. 2014
b) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31. 12. 2014
c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 provedeném Krajským úřadem
Středočeského kraje
Veškeré materiály, na jejichž podkladě byl sestaven závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014 jsou k
nahlédnutí na obecním úřadu obce Velký Osek u účetní obce paní Marie Fraňkové, tel. 321 795 523, mail:
frankova@velky-osek.cz.
Ve Velkém Oseku dne: 28. 5. 2015
Zpracovala: M. Fraňková, účetní obce

Příloha č. 5 k usnesení č. ZO/9/23/6/2015 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Registrace akce k
projektu CZ.1.02/4.1.00/15.29049 „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Velký Osek“, identifikační
číslo EDS: 115D242003904, identifikační číslo EIS: reg. c. IS SFZP 15252594

Příloha č. 6 k usnesení č. ZO/12/23/6/2015 – Schválená obecně závazná vyhláška obce Velký Osek
č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELKÝ OSEK
Č. 4/2015
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Zastupitelstvo obce Velký Osek v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), se
usneslo dne 23. 6. 2015 usnesením č. ZO/11/23/6/2015 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dále jen „obecně závazná vyhláška“):
:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
území obce Velký Osek vymezit zákaz konzumace alkoholických nápojů a tím vytvořit opatření směřující k
ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, k ochraně před škodami na zdraví způsobenými alkoholem
zejména u dětí a mladistvých a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, zastávky
veřejné hromadné dopravy a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
1)
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
Čl. 3
Vymezení zákazu konzumace alkoholických nápojů
2)
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na plochách veřejného prostranství na území obce Velký
Osek vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a v okruhu 200 m od těchto vymezených
ploch veřejného prostranství.
Čl. 4
Výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
Konzumace alkoholických nápojů je možná na ploše veřejného prostranství vymezených v příloze č. 1 této
obecně závazné vyhlášky a v okruhu 200 m od těchto vymezených ploch veřejného prostranství:
a) na kterém se koná veřejně přístupná akce, pokud byla jejímu pořadateli udělena výjimka na základě
rozhodnutí obecního úřadu obce Velký Osek; výjimka je vydána na základě žádosti pořadatele akce,
která byla doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem, ve které se má akce
konat, přičemž žádosti o výjimku musí obsahovat:
i)
označení pořadatele nebo pořadatelů (jméno a příjmení nebo název společnosti (firma),
místo trvalého pobytu nebo sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, doručovací
adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či sídlem), případně e-mailovou adresu a
telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku));
ii)
označení (název) akce;
iii)
termín a místo konání akce;
iv)
uvedení druhu akce (např. kulturní, společenská, sportovní) a jejího obsahu (program);
v)
označení osoby pověřené k zajištění pořadatelské služby;
b) které je stavebně nebo jinak zjevně vymezenou či označenou součástí nebo příslušenstvím
restauračního nebo pohostinského zařízení, např. předzahrádka.

Čl. 5
Kontrola a sankce
3)
Kontrolu nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí obecní policie obce Velký Osek , osoba
pověřená starostou obce nebo obecním úřadem obce Velký Osek. Porušení jednotlivých ustanovení této
4)
obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního předpisu .
Čl. 6
Účinnost a zrušovací ustanovení
Z důvodu naléhavého obecného zájmu na bezodkladné úpravě pravidel konzumaci alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích na území obce Velký Osek nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem
1. 7. 2015 a k 30. 6. 2015 se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 2/2015 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
otisk razítka obce
………………………………………
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

………………………………….
Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

___________________
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) § 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
4) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství

Příloha č. 7 k usnesení č. ZO/13/23/6/2015 – Rozhodnutí č. 122D14200 5707 Ministerstva průmyslu a
obchodu o přiznání dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT, aktivita E.2 – Příprava energeticky úsporných projektů
řešených metodou EPC na realizaci analýzy možností energeticky úsporných opatření v obci Velký
Osek metodou EPC

