Zápis z 1. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 10. 11. 2014
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona
Tučímová
Nepřítomní členové rady: -----------------------------Den a doba konání zasedání: 10. 11. 2014 od 19:30 do 21:00
Místo konání zasedání: jednací sál obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že
dle prezenční listiny (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 5 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 10. 11. 2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Jednací řád rady
Starosta sdělil, že základní pravidla fungování, rozhodování a působnosti rady jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 99 až 102a. Starosta navrhl, aby do přijetí
jednacího řádu rady vycházela rada při jednání z pravidel jednacího řádu zastupitelstva z 13. 12. 2010. Nový
jednací řád starosta připraví do 30. 11. 2014. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o
následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/2/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
ukládá
starostovi obce předložit Radě obce Velký Osek návrh jednacího řádu Rady obce Velký Osek do 30. 11. 2014; do
té doby Rada obce Velký Osek bude při svém jednání vycházet z principů daných jednacím řádem Zastupitelstva
obce Velký Osek ze dne 13. 12. 2010.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Rozhodování o provozních záležitostech a proplácení provozních výdajů obce
Starosta sdělil, že dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích je radě vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce
podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, a proto
je třeba konkretizovat pravidla rozhodování o provozních záležitostech a proplácení zejm. provozních výdajů obce,
aby v praxi nedocházelo ke zbytečným komplikacím a zdržením vůči dodavatelům. Jelikož nebylo jiných návrhů od
členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/3/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce, aby v průběhu volebního období 2014 - 2018
a) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení běžných provozních výdajů spojených
s chodem obce, jejích orgánů a organizačních složek, např. mzdových výdajů, dodávky energií, dodávek vody,
telekomunikačních služeb;
b) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení provozních výdajů do výše 200 tis. Kč,
které jsou nahodilé, ojedinělé nebo souvisí s nepředvídatelnými situacemi, např. haváriemi a živelními pohromami,
přičemž o těchto výdajích musí starosta obce informovat Radu obce Velký Osek na jejím nejbližším zasedání;
c) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení investičních výdajů do výše 40 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Žádosti o dotace
Starosta informoval o v současnosti otevřených dotačních titulech vhodných pro realizaci některých projektů v obci
(TPCA, MMR) s tím, že jejich realizace by proběhla v roce 2015. Další dotační tituly vhodné pro realizaci záměrů

obce budou průběžně vyhledávány a rada s nimi bude seznamována. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/4/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
ukládá
a) členovi rady obce Iloně Tučímové, aby do 24. 11. 2014 předložila Radě obce Velký Osek podklady k projektu
z dotačního titulu „TPCA pro Kolínsko 2015“ v oblasti životního prostředí;
b) členovi rady obce Mgr. Michalu Dupákovi, aby do 24. 11. 2014 předložil Radě obce Velký Osek podklady k
projektu z dotačního titulu „TPCA pro Kolínsko 2015“ v oblasti bezpečnosti a dopravy;
c) starostovi obce, aby do 24. 11. 2014 předložil Radě obce Velký Osek podklady k projektu z dotačního titulu
„MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015“ v oblasti obnovy nebo budování dětských hřišť.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Odpadové hospodářství
Starosta informoval o nutnosti připravit novou obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady v obci
s ohledem na přijetí změny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, účinnou od 1. 1. 2015. Obdobně tak bude třeba
připravit novou vyhlášku na poplatek za odpady v roce 2015. Oba materiály by mělo zastupitelstvo projednat
v prosinci 2014. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/5/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
ukládá
členovi rady obce Iloně Tučímové, aby do 1. 12. 2014 předložila Radě obce Velký Osek návrhy nových obecně
závazných vyhlášek obce účinných od 1. 1. 2015 na systém nakládání s odpady a na poplatek za odpady v roce
2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Pozemky obce
Starosta informoval o situaci kolem společnosti Velkoosecká sportovní, a. s., a situaci odkupu jejích pozemků
v areálu fotbalového hřiště ve prospěch obce, jednání s věřiteli této společnosti o řešení situace kolem fotbalového
hřiště mají dále probíhat. Dále starosta informoval o zájmu belgického investora provozovat zemědělskou činnost
(pěstování střešních trávníků) na území obce v rozsahu cca 10 ha, a jeho zájmu k tomu případně využít i obecní
pozemky č. 599/1 a č. 600/3 za žel. „Hradeckým“ obloukem. Rada se shodla, že by bylo vhodně, aby s tímto
záměrem byla seznámena přímo zástupci společnosti, starosta zástupce společnosti pozve na jednání rady.
7) Osecká NADĚJE, o.p.s.
Starosta informoval, že z důvodu zaneprázdněnosti notářů nebylo možné dosud provést změnu zápisu názvu o.p.s.
NADĚJE na „Osecká NADĚJE, o.p.s.“ a zapsání nových členů správní rady této společnosti. Z důvodu právní
jistoty navrhuje, aby rada obce přijala obsahově shodné usnesení, jako bylo přijato v těchto záležitostech
zastupitelstvem obce v období 2010 – 2014, notáře má již předjednaného a k zápisu by tak mělo dojít do konce
roku 2014. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/6/10/11/2014:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
se změnou názvu společnosti „NADĚJE, o.p.s.“, IČ: IČ: 250 70 231, sídlem Velký Osek, na nový název „Osecká
NADĚJE, o.p.s.“, IČ: 250 70 231, sídlem Velký Osek
II. souhlasí
se jmenováním členů správní rady obecně prospěšné společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s., IČ: 250 70 231, sídlem
Velký Osek,
a) paní Alena Vávrová, bytem Velký Osek,
b) paní Romana Hrušková, bytem Velký Osek,
c) paní Jindra Štěpařová, bytem Velký Osek.
s účinností ke dni 1. 6. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

8) Organizační věci
Starosta sdělil, že další zasedání rady je plánováno na 24. 11. 2014 od 19:30 na obecním úřadě, předmětem
tohoto zasedání by měl být návrh rozpočtu obce na rok 2015. Dále uvedl, že pro každého člena rady bude zřízena
samostatná mailová schránka na doméně www.velky-osek.cz.
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Ve Velkém Oseku dne 10. 11. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2014
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 16. 11. 2014
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 16. 11. 2014
otisk razítka obce

Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 10. 11. 2014 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno
abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

