Zápis z 86. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 24.4.2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: -------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 24. 4. 2018 od 18:00 – 18:30
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost 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 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/24/4/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 24. 4. 2018 přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že obec pravděpodobně neobdrží dotaci 1 mil. Kč od MMR na opravu silnice v ulici Nádražní, ani
dotaci 2,9 mil. Kč na obměnu povrchu školních hřišť za nově umělé povrchy a také není podpořeno dotací 400 tis. Kč
z MMR vznik work-outového hřiště s fitness prvky pro mládež a dospělé nedaleko nové benzínové pumpy směrem na
Veltruby. Získávají se nabídky na dodavatele kamerového systému v obci, prvotní monitorovací body budou u obecního
úřadu, u Dělnického domu, u hřbitova, u minerálního pramene a u pošty s nádražím, náklad cca 500 – 600 tis. Kč s online přenosem na služebnu obecní policie a se záznamovým zařízením.
3) Organizační a provozní záležitosti
Rada vzala na vědomí, že nebyla podána žádná nabídka na pronájem restaurace Dělnického domu, a proto bude
vyvěšena znovu. Dále starosta informoval, že proběhl přezkum hospodaření obce krajským úřadem (tzv. krajský audit) za
rok 2017 a nebyla shledána jakákoliv zásadní závada. Dále starosta předložil radě k vyjádření Pravidla pro udělování
čestných občanství obce a cen obce, přičemž rada je doporučila předložit zastupitelstvu ke schválení. Dále radní
projednali průběh příprav oslav 790 let obce, hudební skupiny, technika i zázemí jsou zajištěny, čeká se na dodávky
prezentačních předmětů.
Usnesení č. RO/2/24/4/2018:
Rada obce Velký Osek
doporučuje
Zastupitelstvu obce Velký Osek schválit Pravidla pro udělování ocenění Česný občan nebo Cena obce Velký Osek, jak
jsou předložena na zasedání zastupitelstva dne 24. 4. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 5. 2018
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: ………………………………………………………………, dne ………………………
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.
Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/24/4/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 24. 4. 2018
1) Zahájení zasedání rady
přítomnost a usnášeníschopnost
2) Projekty obce
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 24. 4. 2018 – 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.

