Zápis z 92. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 20. 8. 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: 20. 8. 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/1/20/8/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 20. 8. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci. Dále informoval o průběhu realizace projektů
vodovod, revitalizace hřbitova, úprava silnice u Máčidla včetně veřejného osvětlení.
Usnesení č. RO/2/20/8/2018
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s uzavřením smluv o daru na kanalizaci uhrazených ke dni tohoto zasedání rady.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Byly projednány návrhy na realizaci úprav některých dešťových vpustí, silnic včetně cyklostezky a kontejnerových
stání (např. ulice Přemyslova, Masarykova, Komenského v lokalitě Sluneční, Revoluční u bytových domů a
obecního úřadu, nám. Petra Bezruče, Prokopa Holého u hřiště, Za Drahou, Švermova) a na realizaci zvýšené
křižovatky u mateřské školky a na veřejné osvětlení v centru obce v ulicích Komenského, Masarykova, Tyršova,
Kpt. Jaroše a Vrchlického.
Usnesení č. RO/3/20/8/2018
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s realizací úprav některých dešťových vpustí např. v ulici Přemyslova, Revoluční, oprav výtluků některých silnic
např. Přemyslova, Nádražní, úprav sjezdů cyklostezky u hřbitova a kontejnerových stání v ulicích ulice
Komenského (u ulice Hvězdná), Revoluční u bytových domů č.p. 723 a 724, u obecního úřadu na ulici Revoluční,
V Zahradách, na nám. Petra Bezruče, v ulici Prokopa Holého u fotbalového hřiště, v ulici Za Drahou u restaurace
Na Růžku (lokalita Šanghaj), Švermova (lokalita Stráž), vše v k. ú. a obci Velký Osek, s termínem dokončení do 15.
9. 2018 od společnosti TELSIG-servis, spol. s r.o., IČ: 498 25 771, U Jezera 767, Velký Osek, za cenu max. do
485 tis. Kč bez DPH.;
b) s realizací zvýšené křižovatky ulic Masarykova a Jeronýmova u mateřské školky, vše v k. ú. a obci Velký Osek,
s termínem dokončení do 15. 9. 2018 od společnosti TELSIG-servis, spol. s r.o., IČ: 498 25 771, U Jezera 767,
Velký Osek, za cenu max. do 680 tis. Kč bez DPH;
c) s realizací veřejného osvětlení v ulicích Komenského (úsek Masarykova až Vrchlického), Vrchlického (úsek
Komenského až Tyršova), Tyršova (úsek Vrchlického až Masarykova), Masarykova (úsek Tyršova až Kpt. Jaroše),
Jeronýmova (úsek Masarykova až Žižkova), Kpt. Jaroše (úsek Masarykova až Žižkova), Žižkova (úsek Kpt. Jaroše
až Tyršova), vše v k. ú. a obci Velký Osek, s termínem dokončení do 30. 9. 2018 od ELEKTROMONTÁŽE Antonín Slepánek, IČ: 165 94 312, K Palečku 2645/14, Praha 9, PSČ 190 00, za cenu max. do 1 086 625 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 3 Proti 0 Zdrželi se 0

3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že obec musí na základě výzvy finančního úřadu v Kolíně určit osobu pro zastupování
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., pro účely daňového řízení, společnost nemá totiž statutární orgány a obec
je 100 % akcionář. Radní došli ke shodě, aby se starosta dohodl s daňovým poradcem obce, aby tuto funkci
vykonával. Rada se shodla, aby pro účely volební kampaně před komunálními volbami byl určen prostor pro
kandidující subjekty zdarma pouze na obecních vývěskách v rozsahu 2 strany A4.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 8. 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/1/20/8/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 20. 8. 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 20. 8. 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.

