Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 24. 2. 2014 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ing. Helena Erbenová, Ing. Svatopluk Čech,
Ing. Tomáš Kliment, Bc. Veronika Křičková, Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Michal Dupák, Petr Freitag, Roman
Konyvka, Ilona Tučímová, Roman Dittrich, MUDr. Hana Fagošová, Ing. Petr Váňa, RNDr. Jakub Munzar.
Nepřítomní členové zastupitelstva: -------------Den a doba konání zasedání:
18. 12. 2014, 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 17. 2. 2015 do 24. 2. 2015. Současně byla
zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva s návrhem
programu. Předsedající konstatoval, že přítomno je 15 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. Petra Váňu a Romana Konyvku, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing. Zuzanu Bláhovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání zasedání a navrhl
doplnění bodu 9) o podbod „Volba člena dozorčí rady Osecká NADĚJE, o.p.s.“.
Mgr. Dočkalová navrhla zařazení bodu „Stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2015“
do bodu 9) „Různé“. Dále pak dala podnět, že by při zahájení každého zasedání zastupitelstva měl být dán prostor
k podání námitek vůči zápisu z předchozího zasedání. Poté vznesla požadavek, aby s ohledem na diskusi při
předcházejícím zasedání zastupitelstva dostala přehled o vynaložených nákladech na elektrickou energii u všech
odběrných míst v obecních nemovitostech za roky 2012 - 2014.
Jelikož nebylo jiných podnětů či dotazů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu
usnesení na doplnění bodu „9) Různé“ o podbod „Volba člena dozorčí rady Osecká NADĚJE, o.p.s.“ a o návrhu
paní Mgr. Dočkalové zařadit do bodu „9) Různé“ podbod „Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015“.
Usnesení č. ZO/1/24/2/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zařazení do bodu 9) „Různé“ v návrhu programu zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 2. 2015 podbod
„Volba člena dozorčí rady Osecká NADĚJE, o.p.s.“ a „Stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
v roce 2015“.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

Následně dal předsedající hlasovat o celém návrhu programu s výše doplněnými body programu.
Usnesení č. ZO/2/24/2/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 2. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Jednací řád zastupitelstva obce
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s navrhovanými úpravami v jednacím řádě – zavedení technické
přestávky v zasedání a vypuštění výročních zpráv zastupitelstva. Dále oznámil, že byly v jednacím řádu provedeny

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.
Mgr. Dočkalová se zeptala, proč není v návrhu změny jednacího řádu řešeno přerušení zasedání zastupitelstva
v reakci na situaci dne 18. 12. 2014. Předsedající sdělil, že toto nebylo po konzultaci s radou shledáno jako
nezbytně nutné k zařazení do jednacího řádu. Ing. Erbenová navrhla, aby projednání úprav jednacího řádu bylo
zařazeno na příštím zasedání zastupitelstva, z důvodů nedostatku času na jeho prostudovaní. Dále navrhla, aby
při pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva bylo použito nahrávací zařízení. Ing. Kliment uvedl, že v jednacím
řádě není zaneseno přerušení zastupitelstva a citoval ze zákona o obcích a navrhl odložit schválení úprav
jednacího řádu na příštím zasedání zastupitelstva, aby byl do té doby dopracován.
Předsedající sdělil, že přerušení zasedání vyplývá fakticky ze zákona o obcích v § 92 odst. 3 (nepřítomnost
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva na zasedání) a i současná verze jednacího řádu obsahuje určité
případy, tj. nepřítomnost předsedajícího více než 30 min. na zasedání, popř. se na tom může na konkrétním
zasedání shodnout zastupitelstvo.
Ing. Čech navrhl, aby se schválila předložená verze a na dalším zasedání se může přijmout další úprava jednacího
řádu.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu
usnesení Ing. Erbenové odložit projednávání bodu „Jednací řád zastupitelstva obce“ na příští zasedání.
Usnesení č. ZO/3/24/2/2015:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s tím, že bod „Jednací řád zastupitelstva obce“ bude zařazen na program příštího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 7

5) Inventarizace majetku obce za rok 2014
Předsedající seznámil všechny přítomné s průběhem a výsledky provedené inventarizace majetku obce za rok
2014 a předal slovo předsedovi inventarizační komise panu Dittrichovi, který shrnul závěry inventarizace s tím, že
se jako jediný majetek nepodařilo dohledat 1 menší rohovou skříňku, která byla zřejmě odstraněna při úpravě
obecního úřadu v přízemí. Ing. Čech, člen inventarizační komise doplnil, že komise doporučuje sjednotit
inventarizační listy a uvádět na nich jednotlivé správce (zodpovědná osoba) včetně kontaktu na něj. Přesedající
poděkoval inventarizační komisi za odvedenou práci při inventarizaci majetku obce za rok 2014.
Ing. Erbenová uvedla, že čistící vůz nebyl fyzicky přítomen v obci k 31. 12. 2014. Doporučila, aby byl doložen a
zařazen do inventarizace doklad, proč nebyl čistící vůz fyzicky přítomen na obci. Vznesla otázku, zda vyřazené
věci budou nahrazeny jinými. Přesedající sdělil, že čistící vůz byl od prosince 2014 zazimován v servisním
středisku dodavatele v Brandýse nad Labem a dodán bude dne 26. 2. 2015, kdy bude zároveň provedeno školení
obsluhy. Dále konstatoval, že majetek obce se průběžně doplňuje a obměňuje dle potřeby a návrhů jednotlivých
správců a i dle finančních možností obce. Na dotaz Ing. Erbenové, zda bylo prošetřeno odcizení 2 ks fotopastí
sdělil, že obecní policie nahlásila tuto událost státní Policii ČR, která ji prošetřovala a pak ji po čase odložila, jelikož
pachatel nebyl dopaden.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
zprávu a informace předložené ústřední inventarizační komisí o průběhu a výsledcích inventarizace majetku obce
Velký Osek za rok 2014 a o přijatých či navrhovaných opatřeních k nápravě dle přílohy tohoto usnesení;
II. schvaluje
inventuru majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a
hospodaření s ním za rok 2014 provedenou inventarizační komisí v lednu 2015 dle přílohy tohoto usnesení;
III. ukládá
obecnímu úřadu obce Velký Osek zapracovat doporučení ústřední inventarizační komise z provádění fyzické
inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2014 zejména při vedení inventárních soupisů majetku v
jednotlivých nemovitostech obce Velký Osek dle přílohy tohoto usnesení;
IV. souhlasí

s vyřazením některých položek (věcí, práv, hodnot) z evidence majetku obce Velký Osek dle přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
Předsedající seznámil členy zastupitelstva a všechny přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o
systému nakládání s odpadem v obci Velký Osek, která byla vytvořena dle metodiky Ministerstva vnitra na základě
novely zákona o odpadech z podzimu 2014. Paní Tučímová sdělila, že ve vyhlášce je zakomponován nově sběr
kovového odpadu na obecním dvoře. Dále informovala, že v obecním zpravodaji Osečan vyjdou informace o
nakládání s odpady a dalšími vysloužilými věcmi, např. elektrozařízení, oděvy.
Na otázku Ing. Erbenové, proč je neúplně upravena problematika stavebního odpadu paní Tučímová sdělila, že
takto to požadovalo Ministerstvo vnitra a předsedající doplnil, že stavební odpad není součástí komunálního
odpadu, každý občan by ho měl řešit fakticky sám, ale v této vyhlášce je nabídka obce občanům na likvidaci
stavebního odpadu z drobných rekonstrukcí, a proto je upraven jen v nejnutnějším rozsahu. Na otázku Ing. Otty,
zda se bude vykupovat kov na obecním dvoře, předsedající sdělil že nikoliv, že není smyslem tohoto opatření, aby
byl obecní dvůr konkurencí sběrně u Máčidla.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 3. 2015 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Velký Osek, která je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Odkup pozemků č. 695/10 a 763/3 v k.ú. a obci Velký Osek
Přesedající seznámil přítomné s nabídkou majitele pozemku č. 695/10 v k. ú. a obci Velký Osek, pana Miroslava
2
Skopce, bytem Velký Osek, na odkup tohoto pozemku za 50 Kč/m . Dále informoval o nabídce bezúplatného
převodu ideální 1/4 pozemku č. 763/3 v k. ú. a obci Velký Osek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR (ÚZSVM), který se nachází pod pozemní komunikací Nádražní na jižním konci obce. U pozemku
č. 695/10 předsedající uvedl, že se jedná o lesní pozemek a že se užívá jako pozemní komunikace za bývalými
Českými dřevařskými závody, proto bude nutné jej po odkoupení odejmout z lesního půdního fondu (LPF) za
2
poplatek cca 180 Kč/m .
Ing. Otta se dotazoval, zda se bude jednat o trvalé nebo dočesné vynětí daného pozemku z lesního fondu. Ing.
Čech odpověděl, že nejvhodnější je trvalé vynětí daného pozemku z LPF. Pan Fagoš shrnul celkové náklady za
odkup pozemku č. 695/10 včetně jeho vynětí LPF a kupní ceny cca 22 tis. Kč, přičemž uvedl, že 40 % odvodu
bude příjmem rozpočtu obce, což znamená, že by celkový náklad byl cca 16 tis. Kč.
U pozemku č. 763/3 by se mělo jednat o bezúplatný převod jeho ideální 1/4 od ÚZSVM, přičemž dalším 3/4
vlastníkem je zřejmě osoba z Veltrub s neznámým pobytem. Na dotaz Ing. Otty sdělil předsedající, že daň z nabytí
nemovitosti u převodu 1/4 pozemku č. 763/3 hradí obec, u pozemku č. 695/10 ji hradí prodávající.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
2

2

koupi pozemku č. 695/10 o výměře 91 m v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu 50 Kč/m do vlastnictví obce
Velký Osek, sídlem Velký Osek, od jeho vlastníka pana Miroslava Skopce, bytem Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 14
Usnesení č. ZO/7/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje

Proti 0

Zdrželi se 1

2

bezúplatný převod ideální 1/4 pozemku č. 763/3 o výměře 206 m v k. ú. a obci Velký Osek do vlastnictví obce
Velký Osek, sídlem Velký Osek, od jejího vlastníka České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových České republiky, sídlem Praha 2.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Projekty obce – žádosti o dotace, přijetí dotace, příprava a realizace projektů
Přesedající seznámil přítomné postupně s projekty obce, které jsou v různých stádiích rozpracovanosti.
a) 2. etapa podtlakové kanalizace – realizace zahájena v lednu 2015, dokončení musí být do 30. 9. 2015,
momentálně se budují řady Na Stráži, Na Šanghaji, v lokalitě Za Humny (za novou benzínovou stanicí
směrem na Kolín) a v ulici U Máčidla. Jelikož u I. etapy kanalizace občané vyjádřili solidaritu s touto akcí
formou poskytnutí daru na ekologii, pak by zastupitelstvo mělo rovněž určit výši daru při 2. etapě. Jeho
výše by měla být 18 tis. Kč u rodinného domu, u bytové jednotky v bytovém domě pak 6 tis. Kč. Darovací
smlouva by měla být podepsána do 30. 9. 2015, a dar obci poskytnut do 31. 3. 2016. Bude-li dar do této
lhůty poskytnut ve výši 15 tis. Kč, pak je možné uzavřít dodatek darovací smlouvy o tom, že se dar snižuje
na 15 tis. Kč, resp. z 6 tis. Kč na 5 tis. Kč u bytové jednotky. Prostředky shromážděné z daru budou
uloženy na zvláštní účet obce, jehož stav bude veřejný a každý měsíc se bude aktualizovat včetně toho,
které faktury z něho byly uhrazeny. Poskytnutý dar je možné v zákonem stanovené výši odpočítat ze
základu daně z příjmů.
Mgr Dočkalová navrhla, aby jednotlivé body návrhu usnesení v tomto bodě programu byly hlasovány samostatně.
O tomto návrhu na způsob hlasování dal předsedající následně hlasovat, které skončilo výsledkem Pro 8, Proti 0,
Zdrželi se 7 a bylo tak přijato.
Ing. Erbenová se dotazovala, kdy lze smlouvu podepsat a do kdy má být uhrazen dar. Předsedající sdělil, že text
smlouvy projedná do 9. 3. 2015 rada obce, od 16. 3. 2015 bude možné smlouvu podepsat na obecním úřadě,
přičemž každého jednotlivého dárce bude schvalovat rada obce, aby byla zajištěna zveřejnitelnost dárců díky
zápisu z rady. Ing. Kliment podotkl, že by bylo vhodné uveřejnit jména dárců již z 1. etapy kanalizace, předsedající
sdělil, že tuto možnost prověří zejména s ohledem na ochranu osobních údajů a obsah tehdejších darovacích
smluv, popř. by byl nalezen jiný způsob, např. uveřejnění čísla popisná domů, za něž byl dar poskytnut. Na dotaz
pana Hovorky, jak jsou občané informováni o realizaci této akce, předsedající uvedl, že informace poskytuje buď
on osobně, nebo zhotovitel, zejména o tom, kde bude umístěna šachta. Zprovoznění nových řadů a šachet
kanalizace se očekává v září 2015 po dokončení zvyšování kapacity podtlakové stanice u hřbitova. Po napojení na
kanalizaci musí majitel domu podepsat smlouvu s provozovatelem kanalizace společností VODOS Kolín.
Prostředky z přijatých darů budou použity na platbu faktur z realizace 2. etapy kanalizace nebo na splácení
investičního úvěru přijatého obcí na tuto akci od ČSOB.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
a) se stanovením výše úhrady formou daru na ekologii, jež může obec využít na realizaci akce „2 etapa podtlakové
kanalizace Velký Osek“, takto:
i) za rodinný dům ve výši 18 tis. Kč;
ii) za bytovou jednotku v bytovém domě ve výši 6 tis. Kč;
b) že bude-li příslušná darovací smlouva podepsána do 30. 9. 2015 a dar ve výši dle bodu I. písm. a) tohoto
usnesení poskytnut, a to i formou dohodnutých splátek, do 31. 3. 2016, pak je výše daru stanovena o cca 17 %
níže takto:
I) za rodinný dům ve výši 15 tis. Kč;
ii) za bytovou jednotku v bytovém domě ve výši 5 tis. Kč;
c) že text darovací smlouvy připraví a odsouhlasí rada obce 15. 3. 2015;
d) že jednotlivé darovací smlouvy s konkrétním dárcem odsouhlasí vždy rada obce.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

b) Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů
Předsedající všechny přítomné seznámil s daným projektem, popsal průběh výběrového řízení. Informoval o
nákladech na vodovod v této ulici ve výši cca 3,5 mil. Kč bez DPH. Místostarosta pan Fagoš informoval o zájmu lidí
o připojení k vodovodu v ulici Dukelských hrdinů. Konstatoval, že 75 % lidí má zájem o připojení k vodovodu,
obdobné množství by bylo připraveno i finančně přispět na realizaci této akce, aktivně by vodovod využila cca
polovina domů v této ulici. Na základě výše uvedeného předsedající navrhl, aby vodovod v ulici Dukelských hrdinů

při její rekonstrukci z důvodu nízkého zájmu na využívání a vysokých pořizovacích nákladů nebyl realizován.
Zároveň se však při rekonstrukci této komunikace učiní veškeré kroky k tomu, aby mohl být vodovod v příštích
letech položen bez nutnosti zásahu do asfaltového povrchu do komunikace.
Mgr. Dočkalová vyjádřila názor, že je vhodné vodovod při rekonstrukci této ulice položit, aby se rekonstrukce
neznehodnotila. Ing. Čech sdělil, že v rámci bytového domu č. p. 637 a č. p. 638 mají zásobování vodou řešeno ze
studny s kontrolovanou pitnou vodou a že na vodovod je připraven si pár let počkat, jelikož by jej většina lidí
z bytovky aktivně nevyužívala. Ing. Váňa uvedl, že vybudování vodovodu je vysoce nákladné vzhledem
k uvažovanému nízkému využití pitné vody, krom toho by voda ve vodovodu mohla zahnívat a tím mít nízkou
kvalitu, pokud by nebylo dosaženo velkého odběru a tím i proplachování vodovodu. Ing. Otta vznesl dotaz, zda
obec požádala o příspěvek od Vodohospodářského sdružení Kolínsko. Předsedající sdělil, že dle jeho informací,
že toto VHS Kolínsko neřeší, proto je nežádali. Pan Konyvka sdělil, že nesouhlasí s budováním vodovodu po
rekonstrukci ulice, protože se opět rozkope. RNDr. Munzar se vyjádřil, že zájem o aktivní využití vodovodu je okolo
50 % a tedy, že by zbudování vodovodu bylo neekonomické a že se počká, až bude vypsána vhodná dotace.
Předsedající doplnil, že obec se bude snažit na realizaci vodovodu pro celou obec získat dotaci, že mají být
vypsány dotační tituly v roce 2015 nebo 2016. Paní Tučímová rovněž podpořila názor zatím vodovod nebudovat
s ohledem na vysoké náklady a jeho nízké využití. Pan Freitag sdělil, že je pro zbudování vodovodu, jelikož
dochází ke kolísání hladiny podzemní vody a nesouhlasí s rozkopáním ulice kvůli vodovodu, když teď bude
dokončena rekonstrukce. Na otázku pana Hovorky, proč by se měl vodovod budovat až později, předsedající sdělil,
že skutečně jde o poměrně vysoký náklad a využití vodovodu by bylo nízké, z dlouhodobého hlediska však obec
budování vodovodu předpokládá s pomocí dotace. Tato již případně vybudovaná část vodovodu v ulici Dukelských
hrdinů by už nešla financovat z dotace, takže obec by do něho musela vložit vlastních 3,5 mil. Kč bez DPH.
Místostarosta Fagoš doplnil, že má-li se chovat jako řádný hospodář, tak mu přijde rozumné počkat rok, dva na
dotaci na vodovod, kdy s pomocí vlastních 3,5 mil. Kč a získané dotace cca 65 – 75 % se vybuduje daleko více
řadů, zvláště pokud teď ví, že by vybudovaný vodovod byl využit jen z poloviny.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení
po jeho jednotlivých bodech.
Usnesení č. ZO/9/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. neschvaluje
realizaci vodovodního řadu a přípojek k jednotlivým nemovitostem v ulici Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku
v rámci akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“ z vlastních rozpočtových prostředků obce
Velký Osek pro rok 2015, a to zejména z důvodu vysokých nákladů na tuto akci a zjištěného nízkého zájmu
majitelů nemovitostí v ulici Dukelských hrdinů na aktivním odběru vody z vodovodu;
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 2 Zdrželi se 3

II. ukládá
radě obce vyhledávat příležitosti na podání žádosti o dotaci za účelem realizace vodovodu v obci Velký Osek nebo
v jejich částech a průběžně podávat o těchto příležitostech informace zastupitelstvu obce.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

a) zateplení Obecního úřadu – předsedající sdělil, že od začátku března provede vysoutěžená firma
STAFIKO Poděbrady výměnu oken a dveří na obecním úřadě, následně provede zateplení obvodu budovy a
podlahy na půdě obecního úřadu. Obec obdržela na tuto akci dotaci, proto musí schválit smlouvu o poskytnutí
státní části dotace cca 80 tis. Kč na tuto akci a rovněž přijmout rozhodnutí o poskytnutí evropské části dotace cca
1,3 mil. Kč.
Mgr. Dočkalová se dotázala, zda bude provedena při výměně oken u obecního úřadu i výměna záclon a
vymalování místností. Předsedající odpověděl, že ano. Místostarosta Fagoš uvedl, že se předpokládají úpravy
zasedací a obřadní místnosti (podlahy, stropy, stěny, elektroinstalace), momentálně probíhá výběr dodavatele.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/10/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
a) přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí České republiky z Operačního programu Životní prostředí 2007
– 2013 do rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 na realizaci projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25921 „Snížení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu Velký Osek“, identifikační číslo EDS: 115D222005558, identifikační
číslo EIS: reg. c. IS SFZP 14206473, ve výši danou Rozhodnutím o poskytnutí dotace uvedenou v příloze tohoto
usnesení;

b) smlouvu č. 14206473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí dle přílohy tohoto usnesení a přijetí podpory dle této smlouvy do rozpočtu obce Velký
Osek na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

d) čistící (multifunkční) vůz - Předsedající informoval, že dne 26. 2. 2015 bude vůz ze servisního střediska
dodavatele v Brandýse nad Labem dodán na obecní dvůr, proběhne zároveň i zaškolení obsluhy některých
zaměstnanců obce. Rovněž informoval, že probíhá výběr technicko-administrativního pracovníka, který by rovněž
měl obsluhovat tento vůz a dále by měl v kompetenci další záležitosti k přípravě a realizaci projektů obce a řízení
pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP). Ing. Otta informoval, že svazek obcí NYKO, jehož členem je i obec
Velký Osek, nabízí využití obdobného čistícího stroje, proč jej obec nevyužije. Předsedající uvedl, že by toto nebylo
pro obec výhodné, jelikož by motohodina zapůjčeného vozu vycházela mnohem dráž. Paní Tučímová upřesnila
způsob využití vozu, nejen na čištění, ale i zálivku zeleně, odvoz materiálů apod. Ing. Váňa se dotázal, kolik obcí je
ve svazku obcí NYKO, předsedající sdělil, že 35, načež pan Ing. Váňa uvedl, že vlastně by využití vozu od svazku
NYKO pro obec vycházelo jen jednou za nějaký čas, protože jej budou jistě využívat i další obce svazku, což by
zase pro obec znamenalo komplikaci v objednávce a hlavně při realizaci požadovaných služeb tímto vozem.
Místostarosta Fagoš informoval o projektu podaného do grantového programu TPCA pro rok 2015 na zřízení
cykloaltánu nedaleko hřbitova, jehož součástí je i pořízení traktůrku k sekání trávy podle cyklostezky. Požádal
přítomné o podporu tohoto projektu obce při hlasování o výběru projektů na webu TPCA. Předsedající dále zmínil,
že s radou obce aktivně vyhledávají dotační tituly k realizaci různých projektů obce, např. Středočeské krajské
fondy. K dotazu Ing. Pavla Otty, zda obec projekty realizuje nahodile podle toho, jaký dotační titul je otevřen nebo
zda existuje nějaký plán projektů, uvedl spolu s RNDr. Munzarem, že zastupitelstvo schválilo počátkem roku 2014
investiční plán se záměry projektů, který se bude aktualizovat.
9) Podpora spolkům a organizací z rozpočtu obce na rok 2015
Předsedající uvedl, že na přímou finanční podporu spolků je vyčleněno z rozpočtu obce na rok 2015 částka ve výši
275 tis. Kč a že spolky do poloviny ledna 2015 podaly své žádosti a vyúčtování příspěvku od obce na rok 2014.
Předsedkyně Výboru sociálního Bc. Křičková informovala, že částka 275 tisíc Kč byla rozdělena mezi 12 spolků.
Všechny žádosti byly důkladně prostudovány a přihlíželo se i k vyúčtování spolků. Dále se řešilo, aby nedošlo
k duplicitě akcí, zejm. mezi spolkem Baryba a Oseckou NADĚJÍ, o.p.s. Představila částky určené jednotlivým
spolkům. Předsedající poděkoval Výboru sociálnímu za odvedenou práci. Dále doplnil, že obec hradí náklady
spojené s užíváním a údržbou prostor a nemovitostí obce, např. v základní škole, v Dělnickém domě, na
fotbalovém hřišti apod., odhad nákladů je cca 200 – 250 tis. Kč ročně.
Mgr. Dočkalová uvedla, že každý spolek by si měl vést účetnictví a mít právní formu. Konstatovala, že není
ustanovena organizace u Májovců, BARYBY a u Ing. Kurkové a že by tedy tyto organizace měly být pod záštitou
nějakého spolku nebo obce. Chce uvést do usnesení jméno osoby, která vede dané sdružení, spolek. Předsedajíc
doplnil, že v podobné pozici je i HC Velký Osek. Doplnění jména osoby do usnesení, se kterou je i uzavírána
smlouva o finanční podpoře, je možné. Dále sdělil, že tato smlouva obsahuje práva a povinnosti každého příjemce
finanční podpory včetně povinnosti doložit vyúčtování. Mgr. Dupák nevidí problém ve vyúčtování „spolků“ bez
právní formy. Pan Dittrich sdělil, že Májovci nemají právní formu proto, že pořádají jednorázovou akci a že dochází
každý rok ke generační obměně, což by byla komplikace pro zřízení právní formy spolku. Pan Hovorka se zeptal,
proč byl dán vyšší příspěvek na Fotbalovou školu Velký Osek, Bc. Křičková uvedla, že z důvodu podpory nákupu
bezpečnostních fotbalových branek. Na dotaz Ing. Erbenové, zda je počítáno s nějakou rezervou, předsedající
odpověděl, že po konzultaci s Výborem sociálním nikoliv, že případné dodatečné požadavky spolků by se řešily
podle aktuálního vývoje plnění rozpočtu obce.
Předsedající navrhl, že o každém navrhovaném příspěvku bude hlasováno samostatně. Jelikož nebylo jiných
návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/11/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
že výdaje spojené s užíváním prostor v/na nemovitostech vlastněných či spravovaných obcí Velký Osek užívané
spolky nebo organizacemi uvedenými v bodě II. tohoto usnesení v roce 2015 budou hrazeny z rozpočtu obce Velký
Osek na rok 2015;
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

II. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 ve výši:
a) 50 000 Kč pro spolek/sdružení TJ Sokol Velký Osek;

Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

b) 35 000 Kč pro spolek/sdružení FK Viktoria Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
c) 50 000 Kč pro spolek/sdružení FŠ Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
d) 29 000 Kč pro spolek/sdružení Myslivecké sdružení Pětidubí Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
e) 25 500 Kč pro spolek/sdružení Místní organizace Českého rybářského svazu Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
f) 4 000 Kč pro spolek/sdružení Český svaz včelařů – základní organizace Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
g) 28 000 Kč pro spolek/sdružení Osecká NADĚJE, o. p. s., sídlem Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
h) 22 000 Kč pro spolek/sdružení/seskupení fyzických osob BARYBA – Petra Rypková;
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
ch) 5 000 Kč pro spolek/sdružení/seskupení fyzických osob Májovci – Eva Žilková;
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1
i) 7 000 Kč pro spolek/sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady;
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

j) 15 500 Kč pro spolek/sdružení/seskupení fyzických osob Akce pro seniory – Ing. Šárka Kurková;
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
k) 4 000 Kč pro spolek/sdružení/seskupení fyzických osob HC Velký Osek – Bohumil Kaipr;
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
III. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 spolku/sdružení TJ Sokol
Jestřábí Lhota;
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

IV. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 spolku/sdružení Územní
organizace Svazu diabetiků Kolín.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

10) Volba členů výborů zastupitelstva obce
V rámci tohoto bodu je možné na návrh předsedy výboru nebo jiného člena zastupitelstva hlasovat o zvolení členů
do příslušných výborů zastupitelstva obce. by měl každý předseda. Předsedající dále sdělil, že obdržel rezignaci
na členství ve Finančním výboru od Ing. Kašparové. Mgr. Dočkalová navrhla, aby se usnesení o volbě členů do
jednotlivých výborů hlasovala samostatně, což bylo přijato hlasováním Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0. Následně
někteří předsedové výborů přednesli své návrhy na nové členy svých výborů.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/12/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
rezignaci Ing. Pavly Kašparové, bytem Velký Osek, na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva obce Velký
Osek;

Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

II. volí
a) členem kontrolního výboru Ing. Petra Vokřála, Jana Pánka, Bc. Miloslava Čiháka, Ing. Helenu Erbenovou,
všichni bytem Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0 Zdrželi se 5

b) členem finančního výboru Janu Klápšťovou, bytem Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

c) členem výboru majetkového, investičního a územního rozvoje Ing. Tomáše Klimenta, bytem Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0 Zdrželi se 0

11) Odměny členů zastupitelstva obce
Předsedající udělil slovo Ing. Klimentovi, který bod navrhl do programu a ten seznámil přítomné se svým návrhem,
kterým navrhuje stanovit odměnu všem neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně. Ing.
Erbenová konstatovala, že by všichni členové zastupitelstva měli mít stejnou odměnu. Dále mluvila o určení odměn
za jednotlivé funkce a o kumulování odměn (spojování odměn u radních a předsedů výborů). Mgr. Dočkalová
mluvila o stanovení max. výše odměny radního a předsedy výboru tak, že by jim byla snížena o 500 Kč a že by
funkce neuvolněného člena zastupitelstva byla ohodnocena 0 Kč. Tento návrh podpořila Ing. Erbenová.
Předsedající sdělil, že opětovně nejsou zřejmé důvody, proč určit odměnu všem neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši 500 Kč, tj. i těm co nejsou ve funkci předsedy výboru nebo radního, když jde o odměnu za
práci, nikoliv za funkci, přičemž po neuvolněných členech zastupitelstva není vyžadováno plnění žádných
zvláštních povinností nad rámec zákona, který po nich vyžaduje pouze účast na zasedání zastupitelstva, s čímž
ovšem členové zastupitelstva museli počítat, když kandidovali do zastupitelstva. Stanovení odměn je v souladu se
zákonem a zastupitelstvo se takto na něm shodlo na ustavujícím zasedání v listopadu 2014. Mgr. Dupák
konstatoval, že toto téma se na zasedáních probírá již počtvrté a jistě by bylo lepší využití času než věnování se
opakovaně tomuto tématu. Ing. Kliment požádal o zaznamenání hlasování jmenovitě.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení
Mgr. Dočkalové, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1. 3. 2015 byla stanovena za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši 0 Kč, které nebylo přijato poměrem hlasů Pro 3
(Ing. Erbenová, Ing. Kliment, Mgr. Dočkalová), Proti 0, Zdrželi se 12 (všichni ostatní členové zastupitelstva),
jmenovité hlasování.
Následně dal předsedající hlasovat o návrhu Ing. Klimenta, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva obce od
1. 3. 2015 byla stanovena za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši 500
Kč, které nebylo přijato poměrem hlasů Pro 4: Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Helena Erbenová, Ing. Tomáš Kliment,
Petr Freitag, Proti 1: RNDr. Jakub Munzar, Zdrželi se 10: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ing. Svatopluk Čech,
Bc. Veronika Křičková, Mgr. Michal Dupák, Ilona Tučímová, Roman Dittrich, MUDr. Hana Fagošová, Ing. Petr
Váňa, Roman Konyvka.
12) Různé
a) Volba člena dozorčí rady Osecké NADĚJE, o.p.s.
Předsedající seznámil všechny přítomné, že paní Martina Matuchová je připravena přijmout funkci člena dozorčí
rady Osecké NADĚJE, o.p.s.:
Usnesení č. ZO/13/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
se jmenováním následujících osob do dozorčí rady Osecké NADĚJE, o.p.s., sídlem Revoluční 36, Velký Osek, IČ:
25070231: Martina Matuchová, bytem Velký Osek.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0
Zdrželi se 0
b) Stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2015
Usnesení č. ZO/14/24/2/2015
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
termín zasedání zastupitelstva obce dne 28. dubna 2015 a 23. června 2015.

Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0
Zdrželi se 0
13) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
a) Mgr. Dočkalová konstatovala, že by měly být přílohou zápisu ze zasedání rady schválené smlouvy a dále
upozornila na překlepy v zápisu a na vady v pádech v jednacím řádě. Smlouvy obce by měly být vyvěšeny na
webu obce. Předsedající poděkoval a sdělil, že záležitostí vyvěšování smluv se bude s radou obce zabývat,
překlepy opraví, pokud obdrží, ve kterých místech se nacházejí.
b) Ing. Čech za Výbor životního prostředí informoval o připravované rekultivaci vytěženého prostoru Písek-Beton
na jižním konci obce, o připravovaném projektu obnovy zeleně v obci s pomocí dotace ze SFŽP a že dne 11. 4.
2015 se bude konat brigáda zaměřená na úklid veřejných prostranství, sraz v 9:00 před Dělnickým domem. Také
předložil zastupitelstvu návrh, aby se jeho členové zapojili do činnosti při obsluze obecního dvora každou neděli
dopoledne od dubna do září.
c) Předsedající uvedl, že je možné, že bude zastupitelstvo svoláno na konci března 2015 v záležitosti Velkoosecká
sportovní, jelikož by měla být opět vydána výzva k prodeji pozemků této společnosti včetně fotbalového hřiště.
d) Mgr. Dupák představil projekt, který bude obecní policie provádět ve spolupráci s Policií ČR, kdy bude možné
prostřednictvím videokonference na obecním úřadě podat trestní oznámení, aniž by museli lidé chodit na obvodní
oddělení v Týnci nad Labem. Obecní strážníci budou ověřovat totožnost osob podávajících oznámení a zajišťovat
obsluhu přenosu.
14) Diskuse
a) Pan Lízner požádal obec o finanční i nehmotnou podporu akce „Den s historickou technikou“ připravovanou
Sdružením přátel historické techniky (SPHT) na 25. 4. 2015 v prostoru okolo Dělnického domu. Předsedající sdělil,
že žádost bude projednána v radě obce poté, co se s ní bude zabývat Výbor sociální a zformuluje doporučení.
b) Ing. Jiří Otta se dotazoval, kdo za obec zadával technické parametry zametacího stroje. Předsedající sdělil, že
vedení obce, Výbor životního prostředí a zpracovatel žádosti. Ing. Otta informoval o prodeji pozemku pana
Chvalovského naproti obecnímu úřadu, kde má být zbudováno náměstí, a položil otázku panu starostovi, zda
nejednal o koupi daného pozemku s panem Chvalovským. Předsedající sdělil, že nikoliv, jelikož nákup nemovitosti
není momentálně v možnostech obce s ohledem na realizované investiční akce (2. etapa kanalizace, rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů). O uvažovaném náměstí v daném prostoru podle územního plánu z roku 1999 ví,
nicméně obec nemá k dispozici prostředky na nákup pozemků a na realizaci náměstí.
c) Mgr. Dočkalová se dotázala na vymáhání a na vyrovnání neoprávněné exekuce. Předsedající odpověděl, že se
prošetřuje, jak k dané věci došlo.
d) Ing. Erbenová konstatovala, že by materiály na zastupitelstvo měly být zaslány v čas. Předsedající sdělil, že se
omlouvá a že se pokusí toto napříště zajistit.
15) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva bylo 10 občanů z veřejnosti. Další, 5. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 28. dubna 2015 v
budově Obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 24. 2. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 02. 2015
Zapisovatel: Ing. Zuzana Bláhová
Ověřovatelé: Ing. Petra Váňa , v. r., ……………………………, dne ………… 2015
Roman Konyvka , 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 k usnesení č. ZO/2/24/2/2015:
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 2. 2015:
1) Jednací řád zastupitelstva obce
2) Inventarizace majetku obce za rok 2014
3) Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
4) Odkup pozemků č. 695/10 a 763/3 v k.ú. a obci Velký Osek
5) Projekty obce – žádosti o dotace, přijetí dotace, příprava a realizace projektů - 2. etapa podtlakové
kanalizace, rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů, zateplení obecního úřadu, čistící vůz
6) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2015
7) Volba členů výborů zastupitelstva obce
8) Odměny členů zastupitelstva obce
9) Různé
a) volba člena dozorčí rady Osecká NADĚJE, o.p.s.
b) Stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2015
10) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
11) Diskuse
12) Závěr

Příloha č. 2 k zápisu za zasedání zastupitelstva obce Velký Osek - Prezenční listina členů zastupitelstva
obce na zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 2. 2015
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

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

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

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha k usnesení č. ZO/4/24/2/2015 – Inventarizace majetku obce za rok 2014
Zpráva inventarizační komise
Fyzická inventarizace (viz. položky přiložených inventarizačních listů) proběhla dne 30.1.2015, vlastní
inventarizace se účastnil p. Ing. Svatopluk Čech, p. Ing. Tomáš Kliment a jednotlivý správci inventarizovaných
jednotek. V rámci inventarizace byly dohledány všechny položky nebo byla správci zdůvodněna jejich nepřítomnost
(odcizení, nenávratné poškození atd.).
Na základě inventarizace, komise navrhla některé položky k vyřazení a to zejména z důvodu nefunkčnosti,
opotřebení atd. Dále navrhuje komise některé položky přemísti na jiný inventární list a to vzhledem k skutečnému
umístění. U některých položek doplnila text, z důvodu lepší identifikace položky v rámci inventarizace. Všechny
změny jsou barevně vylišeny na jednotlivých inventarizačních listech.
červené podbarvení
žluté podbarvení
zelené podbarvení
červený text

položka k vyřazení
položka k přemístění / zapsání na jiný inventární list
nově nalezené položka (nezapsána na inv. listu)
text k doplnění / upřesnění

Jednotlivé inventarizační jednotky jsou vždy v samostatném souboru (*.xls), soubor obsahuje dva typové listy, list
původní (IL) a list kde jsou vyznačena jednotlivá opatření a zdůvodněn důvod těchto opatření (IL – opatření). Na
konci listu ,,IL – opatření“ je pak sumář jednotlivých položek u kterých je navrhována změna jejich stavu,
v některých případech list obsahuje i fotodokumentaci.
Komise navrhla přejmenování některých listů, tak aby tyto názvy lépe odpovídaly místu inventarizace, dále navrhla
aby řazení jednotlivých inventarizačních položek bylo vedeno ve vzestupné číselné řadě a to z důvodu snazší
orientace na inventárním listu v rámci fyzické inventarizace. Současně navrhuje aby jednotlivé inventarizační listy
byly vedeny v jednotné formě a to jak z hlediska obsažených údajů, tak i grafické a vizuální stránce (viz. přiložený
vzor). Je nutné podotknout že kvalita zpracování jednotlivých listů vykazovala velkou kolísavost.
Dále komise navrhuje aby jednotlivým inventarizačním jednotkám byl přidělen správce a tento správce i
s kontaktními údaji byl součástí inventarizačního listu.
Závěrem bych zvláště rád poděkoval p. Kolínskému a paní Dohnalové za příkladné a svědomité vedení jim
svěřených inventarizačních položek a vstřícnému přístupu k inventarizační komisi.

Vzor inventárního listu - Inventurní soupis

Název a sídlo účetní
jednotky
Obec Velký Osek

Název inventárního listu

Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Pořadové Inventurní
číslo
číslo

Název předmětu

Počet
kusů

Hodnota

Poznámka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Celkem
správce:

Podpis odpovědné osoby za provedení inventarizace:

0,00

Inventurní soupis - položky k vyřazení

Název a sídlo účetní
jednotky
Obec Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Pořadové Inventurní
číslo
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1188
1208
1213
355
572
180
163
246
247
248
1260
273
274
277
282
1330
1335
281
706

Název předmětu
Chladící skříň CCR 370F
Rendlík+poklice OTELLO
32/13/12L
Hrnec průměr 40 PUJADAS
Sekačka VARI
Lano záchranné
Trojúhelníková police černá
Stůl trojúhelník
Umělá květina Nekrolepis
Umělá květina Pothos
Umělá květina Pothos
Motorová sekačka HSQ R53S
Koberec KOVRAL
Koberc KOVRAL (chodba)
Zrcadlo
Dracena
Fotoplast LTL-5210 A
Fotopast LTL-5210 A
Diffenbachia umělá květina
Záclony

Počet
kusů
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
6
Celkem

Hodnota

Poznámka

19618,00 vyřadit / likvidace
6530,70
6584,70
12990,00
4124,00
4036,00
2052,00
948,00
177,00
186,00
16990,00
15703,00
1866,00
199,00
1089,00
5990,00
17970,00
1637,00
1404,00
120094,40

vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
přemístit / vyřadit
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace
vyřadit / odcizeno
vyřadit / odcizeno
vyřadit / likvidace
vyřadit / likvidace

cena neodpovídá - pod i.č. vedeno více položek, nelze určit zda byla cena u všech shodná

Příloha k usnesení č. ZO/5/24/2/2015 – Schválená obecně závazná vyhláška o systému nakládání
s komunálním odpadem v obci Velký Osek s účinností od 1. 3. 2015
Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Osek
Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 24.02.2015 usnesením č. … usneslo vydat na základě §
17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velký Osek, včetně nakládání se
1)
stavebním odpadem .
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady (rostlinného původu ze zahrad a domácností),
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nápojové kartony
g) Jedlé tuky a oleje
h) Nebezpečné odpady,
i) Objemný odpad,
j) Textil a obnošené šatstvo,
k) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1
písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.
Specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č. 1.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě v obecním dvoře nebo prostřednictvím míst zřízených
v systému obce, uvedeno v příloze č. 1.

1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
2)

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, v obecním tisku, a rozhlase a na
webových stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek).
2) Objemný odpad lze odevzdávat na sběrném místě, které je umístěno na ul. Revoluční, proti obecnímu úřadu.
Informace o provozních hodinách v příloze č. 1
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad z drobných stavebních úprav lze odložit na sběrném místě v obecním dvoře, v maximálním
množství 100 kg ročně na jednu fyzickou osobu, přičemž nesmí být překročen limit 500 kg ročně, na jednu
domácnost (jedno č. p.). Stavební odpad, přesahující stanovené množství, jsou osoby povinny likvidovat dle
odstavce (2).
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek
č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Velký Osek, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015.

Otisk úředního razítka

Mgr. Pavel Drahovzal - starosta obce v.r.

Jan Fagoš - místostarosta obce v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy OZV:
Příloha č. 1 – Specifikace a umístění sběrných nádob a sběrných míst

Příloha č. 1 k OZV X/2015
Specifikace a umístění sběrných nádob
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s vnitřním objemem od 110 do 1 100 litrů nebo velkoobjemový kontejner,
event. jiný sběrný prostředek uvedený v této příloze, který splňuje bezpečnou manipulaci s odpadem nebo
vytříděnou složkou odpadu.
Název odpadu

Barva, velikost a další specifikace sběrné nádoby
Nádoby o objemu 110 nebo 120 litrů,
sběrné nádoby kovová –
kontejnery 1 100 litrů, PET pytel 120 litrů
pozinková, plastová černá
s logem nebo názvem svozové
nebo šedivá, nebo barevná
společnosti nebo obce (nutno zakoupit na
bez označení
obecním úřadě)

Směsný komunální odpad*/

Slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů
a potravin na těchto prostranstvích a pro
odkládání zvířecích exkrementů
odpadkové koše rozmístěné
chovaných v domácnostech, pokud
na veřejných prostranstvích
vzniknou na veřejných prostranstvích.
v obci
Nelze je používat k odkládání odpadů
vyprodukovaných v domácnostech
a z činnosti fyzických a právnických
osob oprávněných k podnikání.

při pořádání sportovních,
kulturních
a
jiných Slouží k odkládání odpadů
nepravidelných
akcí
na vyprodukovaných při konzumaci nápojů
území obce jsou využívány a potravin na těchto akcích.
PET
pytle,
kontejnery, K odkládání odpadů lze využít 110, 120,
sběrné nádoby v držení 140, 240 litrů, kontejnery 1 100 litrů, PET
pořadatele nebo v držení pytle. Dostatečný počet nádob, zajištění
obce na základě písemné třídění, odstranění odpadů a úhradu
nákladů nese pořadatel akce.
dohody s obcí
*/- zbytkový po vytřídění využitelných složek (papír, plast, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, textil)
a nebezpečných odpadů
Dostatečný objem sběrné nádoby
Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce
Velký Osek č. X/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velký Osek a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech), článek 3, je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů
sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit
veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácnosti.
Doporučený objem sběrné nádoby podle druhu objektu
Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby
v litrech na osobu
den
týden

Bytové domy- sídlištní
zástavba

6,3

44,1

Rodinné domy

4,5

31,5

Pro stanovení dostatečného objemu sběrné nádoby bylo vycházeno z:
- průměrného množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v r. 2007 ČR
294 kg/obyvatele s přihlédnutím k údajům za r. 2012 ČR 265 kg/obyvatele (zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/),
- orientační přepočtové tabulky množství odpadů - 1 m³ směsného komunálního odpadu je
0,16 t (zdroj: VÚV T.G.M., - Centra pro hospodaření s odpady http://ceho.vuv.cz/,

Název odpadu
Papír a lepenka
barevné
Sklo

Barva, velikost sběrné nádoby, místo odložení
modrá
zelená

bílé
bílé a barevné

Plasty
a nápojové kartony

dělený „DUO“
bílá - zelená
žlutá

hnědá
Biologicky rozložitelný
odpad

Obecní dvůr
Kovy

Poznámka

1 100 litrů kontejner

Odpovídající barvu sběrné
1 800 a 2 100 litrů kontejner nádoby splňuje i taková
nádoba, která má víko
nebo jiné označení
1 800 a 2 100 litrů kontejner k odpovídající barvě (např.
kovový kontejner se žlutým
1 800 a 2 100 litrů kontejner víkem, nebo se žlutým
popisem či nálepkou). Dle
1 100 litrů kontejner
aktuálního seznamu.

120 a 240 litrů – plast,
nádoba musí být označena
známkou “BIO“, kterou obdrží
občan od obecního úřadu.
Svoz je organizován vždy 1x
za 14 dní v období 01.04. 31.10.
2x
ročně
svoz
větví
organizovaný
obecním
úřadem po nahlášení č.p.
a fyzické osoby.
kontejner vyhrazený pro sběr
kovů

Lze využít kompostování
odpadu na vlastním
pozemku.
Obec informuje občany
způsobem v místě
obvyklém o termínu
a organizaci svozu.

Sběrna je
Vladimír Anderle, CZS00541, zapojena do systému
U Máčidla 717, Velký Osek
obce.
Jsou zde odkládány
Objemný odpad
Obecní dvůr
velkoobjemový kontejner
rozměrné odpady.
označená sběrná nádoba
Oleje jsou předány
Jedlý olej a tuk
Obecní dvůr
(kanystr 5 -50 litrů)
obsluze obecního dvora.
Předání nebezpečného
Obec informuje občany
2x ročně mobilním
odpadu je přímo původcem
způsobem v místě
Nebezpečný odpad
svozem oprávněnou na určeném stanovišti
obvyklém o termínu
osobou
obsluze, kterou zajišťuje
a stanovištích mobilního
oprávněná osoba.
sběru.
Stavební odpad
Obecní dvůr
velkoobjemový kontejner
do 0,5 t /rok a č.p.
Za budovou OÚ Revoluční
Textil, obnošené šatstvo speciální kontejner
umístěný v obci
36.
Akce musí být oznámena
obci před zahájením.
Pořadatel oznámí termín
Sběrové akce
Předání odpadu je přímo na a délku akce, druhy
pořádané subjekty,
určeném stanovišti obsluze,
sbíraných odpadů,
jejichž zřizovatelem
Papír, plasty, nápojové
kterou zajišťuje pořadatel
odpovědnou osobu, vč.
je obec nebo
kartony, kovy
této akce, který zodpovídá za telefonického spojení. Po
občanská sdružení
zabezpečení a odvoz
skončení akce oznámí
a spolky v obci
odpadu.
pořadatel obci, množství
Velký Osek
odpadů a identifikační
údaje oprávněné osoby,
které odpady předal.
Sběrna kovů

VELKÝ OSEK
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad „Sběrná hnízda“

Stanoviště kontejnerů

sklo
papír plast směs bílé

1

Palackého x Havlíčkova /u špýcharu/

2

Palackého x Nádražní

3

9. května x Nádražní /u nádraží ČD/

4

Sokolovská x Švermova /na Stráži/

5

U Hřišt x Prokopa Holého /u hřiště/

6

Smetanova x Riegrova

7

Prokopa X Holého /hospoda Na Růžku/

8

Dukelských hrdinů x Nábřeží /samoobsluha Desítka/

9

nám. Petra Bezruče

drobný
elektroodpad

textil

10 Jiráskova x Chelčického
11 Sluneční x Revoluční
12 Hvězdná x Komenského
13 U Motelu
14 V Zahradách /pod vodojemem/
15 Přemyslova x U Máčidla
16 Revoluční /za Obecním úřadem/
17 Revoluční /za prodejnou potravin, bytovky/
18 Komenského /u nákup. střediska/
19 Žižkova /u knihovny/
20 Dukelských hrdinů /u minerálky/
21 SBĚRNÉ MÍSTO
obecní dvůr
naproti obecnímu úřadu, ul. Revoluční
22 nové bytovky na Šanghaji
23 Hřbitov

X1 MZŠ pro výsyp kontejnery u nákup. střediska
X2 MŠ pro výsyp ul. Masarykova, před MŠ

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
Obecní dvůr, Revoluční 36, Velký Osek
Roční období,
provozní hodiny

letní
1. 4. – 30. 9.

zimní
1. 10. – 31. 3.

00

00

13 – 17

00

00

13 – 17

Pondělí

13 – 17

Středa

13 – 17

Neděle

9 – 11

00

30

00

00

00

00

00

30

9 – 11
vždy první neděle v měsíci

Příloha k usnesení č. ZO/10/24/2/2015 – Smlouva a o podpoře a rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Velký Osek“

