Zápis z 90. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 25. 6. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 25. 6. 2018 od 19:30 – 21:00
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 4 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/25/6/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 25. 6. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že obec dne 25. 6. 2018 formálně předala staveniště ke stavbě akce Vodovod Velký Osek,
jelikož byla potvrzena správnost výběrového řízení na dodavatele ze strany SFŽP a od července započne vlastní
výstavba s tím, že se musí aktualizovat harmonogram prací a finanční platební kalendář s ohledem na pozdější
tahájení realizace, než bylo původně předpokládáno.
Starosta předložil nabídky na realizaci opravy povrchu ulice U Máčidla včetně instalace nového veřejného
osvětlení, nejvýhodnější nabídka byla od společnosti TELSIG.
Dále se čeká na nabídky na realizaci zvýšené křižovatky v ulici Masarykova X Jeronýmova u mateřské školky a
veřejného osvětlení v centrální části obce u základní školy a mateřské školky.
Usnesení č. RO/2/25/6/2018
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s realizací opravy povrchu ulice U Máčidla od křižovatky s ulicí Přemyslova po odbočku k Motelu U Jezera, vše v k.
ú. a obci Velký Osek, včetně instalace 13 ks nového veřejného osvětlení s termínem dokončení do 31. 8. 2018 od
společnosti TELSIG-servis, spol. s r.o., IČ: 498 25 771, U Jezera 767, Velký Osek, za cenu 911 135,08 Kč bez
DPH.
II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce realizovat veškerá nezbytná ujednání a právní úkony k naplnění bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Paní Marcela Krajhanzlová požádala o dodatečné potvrzení radou obce, že pouze jí byla v roce 2009 po rozvodu
manželství převedena veškerá práva a povinnosti budoucího kupujícího a nájemníka k obecnímu bytu č. 15
v bytovém domě č.p. 777 na ulici Palackého ve Velkém Oseku.
Usnesení č. RO/3/25/6/2018
Rada obce Velký Osek
potvrzuje,
že Marcela Krajhanzlová, ročník narození 1976, bytem Velký Osek, je od 22. 4. 2009 jediným budoucím kupujícím
a nájemníkem (uživatelem) bytu č, 15 v bytovém domě č. p. 777 na ulici Palackého, který je dle listu vlastnictví č.
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Kolín, zapsán ve výlučném
vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, sídlem revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, přičemž budoucí
kupující Marcela Krajhanzlová je povinna dodržovat podmínky dané Smlouvou o budoucí smlouvě kupní ze dne
14. 11. 2001.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/4/25/6/2018
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pronájmem velkého sálu Dělnického domu č. p. 359, Velký Osek, panu Václavu Hanušovi, pro účely velké oslavy
ve dnech 14. – 15. 7. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 2 Zdrželi se 0
Jednání s T. J. Sokol ze dne 25. 6. 2018 ohledně sokolovny a přilehlé zahrady má závěr, že o případném převodu
vlastnictví těchto sokolských nemovitostí bude rozhodovat v březnu 2019 nově zvolené vedení T. J. Sokol. Budova
hangáru je s vědomým souhlasem vedení T. J. Sokol prozatímně bezúplatně zapůjčena fotbalovým spolkům pro
jejich činnost, o finálním převodu (řešení) se bude opět rozhodovat v březnu 2019, a to i v závislosti na vypořádání
majetkových vztahů mezi obcí Velký Osek a majitele fotbalového areálu společností OVARAN Securities.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 7. 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/1/25/6/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 25. 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 25. 6. 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
RNDr. Jakub Munzar, v.r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová, v. r.

