Zápis z 1. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 5. 11. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar,
Nepřítomní členové rady: -----------------------------Den, doba a místo konání zasedání: 5. 11. 2018 od 19:30 do 21:00, jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek,
Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání 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. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o
následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 5. 11. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Jednací řád rady
Starosta sdělil, že základní pravidla fungování, rozhodování a působnosti rady jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 99 až 102a. Starosta navrhl, aby vycházela rada při jednání z pravidel
platného a účinného jednacího řádu zastupitelstva a ze zákona o obcích.
Usnesení č. RO/2/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
že jednání a zasedání Rady obce Velký Osek bude při svém jednání vycházet z principů daných aktuálně platným a účinným
jednacím řádem Zastupitelstva obce Velký Osek a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a dalšími
souvisejícími právními předpisy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Rozhodování o provozních záležitostech a proplácení provozních výdajů obce
Starosta sdělil, že dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích je radě vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, a proto je třeba
konkretizovat pravidla rozhodování o provozních záležitostech a proplácení zejm. provozních výdajů obce, aby v praxi
nedocházelo ke zbytečným komplikacím a zdržením vůči dodavatelům. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta
hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/3/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce, aby v průběhu volebního období 2018 - 2022
a) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení běžných provozních výdajů spojených s chodem obce,
jejích orgánů a organizačních složek, např. mzdových výdajů, dodávky energií, dodávek vody, telekomunikačních služeb;
b) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení provozních výdajů do výše 200 tis. Kč, které jsou
nahodilé, ojedinělé nebo souvisí s nepředvídatelnými situacemi, např. haváriemi a živelními pohromami, přičemž o těchto
výdajích musí starosta obce informovat Radu obce Velký Osek na jejím nejbližším zasedání;
c) objednával, zajišťoval realizaci, schvaloval a zabezpečoval proplácení investičních výdajů do výše 100 tis. Kč, přičemž o
těchto výdajích musí starosta obce informovat Radu obce Velký Osek na jejím nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Projekty a žádosti o dotace
Starosta informoval o realizovaných projektech – vodovod, hřbitov, veřejné osvětlení, a o v současnosti otevřených dotačních
titulech vhodných pro realizaci některých projektů v obci (MMR, Středočeský kraj), např. na rekonstrukci Dělnického domu (cca
47 mil. Kč), rekonstrukce chodníků a povrchu ulice Jiráskova (cca 13 mil. Kč); rekonstrukce chodníků v ulici Palackého při
krajské silnici III/3287 (cca 7 mil. Kč), revitalizace areálu fotbalového stadionu Velký Osek (work – out a multifunkční hřiště,
stavební úpravy hasičské zbrojnice Velký Osek (cca 2,7 mil. Kč), vybavení obecní knihovny mobiliářem (cca 2 mil. Kč),
odbahnění rybníku Máčidlo nebo požární nádrže (cca do 1,5 mil. Kč). Kontrola na dotaci Středočeského kraje pro akci 2. etapa
kanalizace ve výši 1,5 mil. Kč byla ukončena bez zásadních nedostatků.
Usnesení č. RO/4/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
ukládá

starostovi obce průběžně vyhledávat a předávat informace o vhodných dotačních titulech a jiných finančních nástrojích na
přípravu a realizaci projektů obce např. na rekonstrukci Dělnického domu, rekonstrukci chodníků a povrchu ulice Jiráskova;
rekonstrukce chodníků v ulici Palackého při krajské silnici III/3287, revitalizace areálu fotbalového stadionu Velký Osek, stavební
úpravy hasičské zbrojnice Velký Osek, vybavení obecní knihovny mobiliářem, odbahnění rybníku Máčidlo nebo požární nádrže.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Dále místostarosta předložil návrh na realizaci veřejného osvětlení v ulicích do výše 620 tis. Kč bez DPH ještě v roce 2018,
přičemž v rozpočtu 2018 je vyčleněn dostatek prostředků.
Usnesení č. RO/5/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s přípravou a realizací instalace veřejného osvětlení v ulicích Žižkova, Komenského, Kpt. Jaroše, Vrchlického, Tyršova
v hodnotě do 620 tis. Kč bez DPH;
b) s pověřením pro starostu a místostarostu činit veškeré nezbytní kroky k naplnění písm. a) tohoto usnesení, zejm. výběr
zhotovitele a zajistit samotnou realizaci atd.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Odpadové hospodářství
Starosta informoval o nutnosti připravit nové smlouvy o sběru a svozu odpadů na rok 2019, přičemž společnost NYKOS nabízí
možnost uzavřít smlouvu na rok 2019 za ceny roku 2018 s navýšením o 5 %. Členové rady se shodli, že toto je akceptovatelné.
Usnesení č. RO/6/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvy se společností NYKOS na zajištění služeb v odpadovém hospodářství pro rok 2019 za
cenových podmínek roku 2018 s navýšením o 5 % vyjma zákonných poplatků a daní, které se budou hradit v plné výši.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Pozemky obce a věcná břemena
Starosta informoval o nabídce společnosti ČEZ a ZOD Ovčáry na prodej obecních pozemků do jejich vlastnictví, členové rady
se shodli, že tuto záležitost bude obec řešit až v roce 2019.
7) Organizační věci
Starosta sdělil, že připravuje ve spolupráci s místostarostou návrh rozpočtu na rok 2019, který bude projednán na další radě.
Členové rady vzali na vědomí zápis z kontroly provedenou poskytovatelem dotace Středočeským krajem k přidělené dotaci 1,5
mil. Kč na 2. etapu kanalizaci, jejíž závěr je bez zásadních nedostatků. Dále starosta předložil k uzavření smlouvy o daru na
ekologii spolufinancující náklady na napojení nemovitostí na nově budovaný vodovod, v rámci operativního řešení navrhl, aby
byl pověřen podepisováním těchto smluv o ekologických darech.
Usnesení č. RO/7/5/11/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce uzavírat smlouvy o daru na ekologii ke spolufinancování nákladů na napojení nemovitostí na
vodovod nebo kanalizaci nebo nákladů na obnovu a výsadbu veřejné zeleně, přičemž smlouva o daru na ekologii může být
podepsána ze strany obce až tehdy, je-li dar uhrazen v dohodnuté výši dle příslušné smlouvy o daru na ekologii.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 5. 11. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2018
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 12. 11. 2018
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 12. 11. 2018
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 5. 11. 2018 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Michal Dupák
Jan Fagoš
Mgr. Veronika Křičková
RNDr. Jakub Munzar

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Jan Fagoš, v. r.
Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

