Zápis z 88. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 30.5.2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová,
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar (oba omluveni)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 30. 5. 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 3 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu
zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/30/5/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 5. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že získal 3 nabídky na investiční úvěr 25 mil. Kč se splatností 20 let od 3 bank bez nutnosti záruk za účelem dofinancování
k dotaci na vodovod, nyní se zpracovává žádost o investiční úvěr se stejnými požadavky na SFŽP, přičemž bude zřejmě nutné tento úvěr zajistit
formou zástavy, jelikož roční úrok 0,45 % je o cca polovinu nižší než u komerčních bank. Do konce června by měly být známy podmínky
k rozhodnutí zastupitelstvu. Na základě získaných nabídek byla radou doporučena 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, toto rozhodnutí však učiní rada až v plném složení.
3) Organizační a provozní záležitosti
Oslavy 790 let obce jsou kompletně připraveny, nyní se zastupitelstvo musí rozhodnout, zda bude čestzným občanem jmenován prof. Pluk.
Arnošt Šubrt, pocházející z Velkého Oseka, který se vyznamenal při bojích za 2. Světové války a byl oceněn řadou mezinárodních vyznamenání
a českým státním vyznamenáním Medailí za hrdinství. Rada shodně jako Sociální výbor doporučila čestné občanství panu pluk. Prof. Arnoštu
Šubrtovi udělit, proto by měl být pozván syn oceněného, aby převzal příslušné ocenění. Byla podána pouze 1 nabídka na pronájem restaurace
v Dělnickém domě, a to panem Jakubem Kroulíkem, za cenu 10 tis. Kč měsíčně, počínaje dne 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.
Usnesení č. RO/2/30/5/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem restaurace v Dělnickém domě panu Jakubu Kroulíkovi, sídlem Velký Osek, za měsíční nájemné ve
výši 10 tis. Kč od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 s možností opakovaného prodloužení o 1 rok a za dodržení dalších podmínek obsažených v
příslušném záměru vyvěšeného ode dne 2. 5. 2018 na úřední desce obecního úřadu obce Velký Osek;
b) pověření pro starostu obce k provedení veškerých nezbytných právních úkonů a jednání k naplnění bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 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: 7. 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/1/30/5/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 30.5.2018
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 30. 5. 2018 – Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):
Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák
-------- OMLUVEN --------Jan Fagoš
Jan Fagoš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
-------- OMLUVEN --------Ilona Tučímová
Ilona Tučímová, v. r.

