Zápis z 89. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 11. 6. 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: 11. 6. 2018 od 19:30 – 21:30
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 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná.
Starosta představil návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/11/6/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 11. 6. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že obec zatím neobdržela kladné vyjádření na investiční úvěr s úrokem 0,45 % na spolufinancování
výstavby vodovodu ve výši 25 mil. Kč na 20 let od SFŽP, přičemž byly vyzvány banky k předložení nabídek na zajištění tohoto
úvěru od SFŽP formou bankovní záruky, po jejich vyhodnocení bude vše předloženo zastupitelstvu, zřejmě na přelomu
července a srpna 2018.
Na základě získaných nabídek byla radou schválena společnost Alarm KFS s.r.o., IČ: 267 49 106, sídlem Ovčárecká 312, Kolín,
k realizaci kamerového systému v obci v hodnotě do 600 tis. Kč. Dále se zjišťují ceny na realizaci nových cest na hřbitově a
veřejného osvětlení, a na ulici U Máčidla, vše však musí být rozpočtově schváleno zastupitelstvem.
Na dodávku realizační dokumentace k rekonstrukci Dělnického domu z dodaných nabídek byla nejvýhodnější nabídka od
společnosti DONDESIGN. Na dodávku dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na rekonstrukci domu
s pečovatelskou službou č. p. 558 byla z dodaných nabídek vybrána nejvýhodnější nabídka od společnosti DONDESIGN.
Usnesení č. RO/2/11/6/2018
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s realizací kamerového systému v obci Velký Osek v hodnotě do 600 tis. Kč včetně DPH od společnosti Alarm KFS s.r.o., IČ:
267 49 106, sídlem Ovčárecká 312, Kolín, s termínem plnění do 31. 7. 2018, přičemž v rámci tohoto kamerového systému bude
zřízeno zejména:
i) 5 ks pevných stanovišť s celodenním monitorováním a pevným kabelovým napojením na centrální úložiště a monitor
na služebně obecní policie na obecním úřadu obce Velký Osek;
ii) 1 ks pohyblivého stanoviště s monitorováním dle aktuální potřeby, s možností umístění na stožárech veřejného
osvětlení, s vlastní napájecí baterií a s napojením prostřednictvím telekomunikačních služeb na centrální úložiště a monitor na
služebně obecní policie na obecním úřadu obce Velký Osek;
iii) zaškolení strážníků obecní policie obce Velký Osek k plnému užívání kamerového systému;
II. souhlasí
s realizací dodávky realizační projektové dokumentace k rekonstrukci Dělnického domu č. p. 359 ve Velkém Oseku včetně
výkazu výměr s cenami a bez cen v celkové hodnotě 658 000 Kč bez DPH od společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ: 290 62 942,
Vorařská 2075/2, Praha 4 - Modřany, s termínem dokončení do 50 kalendářních dnů ode dne předání komplexní dokumentace
ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na rekonstrukci Dělnického domu č. p. 359 ve Velkém Oseku;
III. souhlasí
s realizací dodávky projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení k rekonstrukci Domu s pečovatelskou
službou č. p. 558 ve Velkém Oseku v celkové hodnotě 369 600 Kč bez DPH od společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ: 290 62 942,
Vorařská 2075/2, Praha 4 - Modřany, s termínem dokončení do 30. 11. 2018;
IV. souhlasí
s realizací dodávky realizační projektové dokumentace k rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou č. p. 558 ve Velkém
Oseku v celkové hodnotě 248 400 Kč bez DPH od společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ: 290 62 942, Vorařská 2075/2, Praha 4 Modřany, s termínem dokončení do 50 kalendářních dnů ode dne předání komplexní dokumentace ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou č. p. 558 ve Velkém Oseku;
V. souhlasí
s pověřením pro starostu obce realizovat veškerá nezbytná ujednání a právní úkony k naplnění bodů I. až IV tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

3) Organizační a provozní záležitosti
Oslavy 790 let obce proběhly zcela v souladu s předpokládaným programem, ačkoliv nebyl tak velký odbyt propagačních
předmětů, tak je lze stále nabízet na obecním úřadě. Proběhlo předání čestného občanství pro prof. Pluk. Antonína Šubrta do
rukou jeho syna. Členové rady se shodli, že oslavy proběhly důstojně a bez zásadních problémů, starosta informoval, že
sumarizace nákladů na akci oslavy 790 let obce činí cca 500 tis. Kč, jde však o akci pořádanou jedenkrát za 5 – 10 let, tudíž
náklad rozložený do jednotlivých let je cca 50 - 100 tis. Kč ročně, společensko-kulturní význam takové akce však převyšuje
hodnotu těchto vynaložených prostředků. Poděkování náleží všem zapojených subjektům, zejména však paní knihovnici
Jaroslavu Dohnalové a Jakubu Munzarovi.
Starosta uvedl, že v období leden-květen jsou příjmy 21 737 000 Kč a výdaje 19 609 000 Kč, provozní přebytek cca 2,1 mil. Kč.
Dále uvedl, že proběhla kontrola z finančního úřadu na využití dotací (celkově dotace pro 5 projektů cca 19,5 mil. Kč) na
zateplení školy, školky a obecního úřadu, pořízení nádob na bioodpad a pořízení čisticího vozu, přičemž nebyla shledána žádná
pochybení.
Místostarosta informoval krátce o provozu kanalizace, která je plně funkční, odsávání jímek od VODOSu nebylo od začátku
roku potřeba, zaměstnanci na správě a údržbě (p. Liten, p. Keleš) se osvědčili, řeší se zvýšená teplota na podtlakové stanici se
zvyšujícími se venkovními teplotami.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 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/1/11/6/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 11. 6. 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 11. 6. 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.

