Zápis z 91. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 16. 7. 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: 16. 7. 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 3 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná. Starosta představil
návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/16/7/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 16. 7. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval o průběhu realizace opravy komunikace v ulici U Máčidla a instalaci nového veřejného osvatlení. Dále informoval,
že obec obdržela nabídky na 20-letou bankovní záruku s úrokem od 0,43 % do 0,45 % na zajištění úvěru SFŽP ve výši 25 mil. Kč se
splatností 20 let s úrokem 0,45 % na spolufinancování výstavby vodovodu, což se ekonomicky jeví výhodně oproti nabídkám na
investiční úvěr od bank, bohužel však SFŽP nemá již dostatek peněz na přidělení požadované výše úvěru. A jelikož obec musí doložit a
být schopna reálně spolufinancovat, tj. hradit fakturace za prováděné dílo, je třeba vybrat banku na financování investičního úvěru.
V souhrnu všech okolností se jako nejvýhodnější jeví členům rady nabídka od ČSOB. Jinak v červenci a srpnu 2018 budou probíhat
stavební práce na řadech, počínaje od jihu obce, a na věžovém vodojemu u strážního domku podél silnice na Volárnu, od září 2018 se
začnou zhotovovat odbočky, s tím, že se k nim bude přikládat optický kabel ve spolupráci s JONCZ, který bude možné následně využít
na datovou síť a na dálkový odečet na vodoměrů.
Starosta předložil nabídky na realizaci cestní sítě a veřejného osvětlení na hřbitově od společnosti TELSIG, které jsou v daném čase a
místě obvyklé, proto je rada odsouhlasila. Dále navrhnul, aby zhotovitel zdi pan Dobřichovský dodělal nahození zdi na smuteční síni
směrem do silnice, aby se tak esteticky propojila s opravenou zdí, a dále aby upravil domek márnice na technické zázemí hřbitova tím,
že bude střecha snížena na pultovou. Na podkladě jednání s developery je zřejmé, že se obytná výstavba v obci bude rozrůstat, proto
je třeba zajistit dokumentaci ke stavebnímu povolení na cca 4km kanalizační přivaděč do Velkého Oseku od TPCA, o jeho realizaci a
financování bude ještě s developery jednáno, další části kanalizace si však mají developeři hradit samostatně.
Usnesení č. RO/2/16/7/2018
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s realizací cestní sítě na hřbitově, vše v k. ú. a obci Velký Osek, 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 679 052 Kč bez DPH;
b) s realizací 8 ks nového veřejného osvětlení na hřbitově, vše v k. ú. a obci Velký Osek, 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 225 075,18 Kč bez DPH;
II. souhlasí
s realizací opravy fasády do ulice na smuteční síni na hřbitově, výškovou úpravou hřbitovní zdi a domku bývalé márnice na st. p. č.
633, vše v k. ú. a obci Velký Osek, s termínem dokončení do 31. 8. 2018 od Jiřího Dobřichovského, DIČ: CZ7103020991, Opolany č. p.
116, Opolany, PSČ Libice nad Cidlinou 289 07, za cenu 393 250 Kč včetně DPH;
III. souhlasí
s realizací dodávky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kanalizační přivaděč do Velkého Oseka od TPCA s termínem
dokončení do 31. 10. 2018 od VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY – Ing. Roman Nešpor, IČ: 066 90 629, Havelcova 70, Kolín, za
cenu 364 000 Kč bez DPH;
IV. souhlasí
s pověřením pro starostu obce realizovat veškerá nezbytná ujednání a právní úkony k naplnění bodu I. až III tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Je vedeno jednání se SFŽP o kalkulaci stočného pro rok 2018, zda odpovídá realitě, do konce prázdnin by měla být vyhodnocena a
předložena k SFŽP.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 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/1/16/7/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 16. 7. 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 16. 7. 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.

