Zápis z 7. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 26. 2. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: ------------------------------------------Den, doba a místo konání zasedání: 26. 2. 2019 od 18:00 do 19:00, 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/1/26/2/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 2. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Starosta informoval, že žádostí o dotace na MMR jsou připraveny a dne 26. 2. 2019 by je mělo schválit zastupitelstvo. Dále
informoval, že pokud rada bude souhlasit, tak uzavře smlouvu s administrátorem výběrového řízení na projekt Rekonstrukce
Dělnického domu – 1. etapa - nová obecní knihovna, a to s panem Ing. Josefem Bártou z Kutné Hory, se kterým je velmi dobrá
spolupráce, za cenu 50 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/2/26/2/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s výběrem administrátora na organizaci výběrového řízení pro výběr zhotovitele/dodavatele stavebních prací na projekt
„Rekonstrukce Dělnického domu -1. etapa – nová obecní knihovna“, a to s panem Ing. Josefem Bártou, sídlem Sv. Vojtěcha 76,
Kutná Hora-Malín, PSČ 284 01, za cenu 50 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že jsou předjenány podmínky se společnosti JONCZ, která by připoložila k vodovodním odbočkám a
přípojkám datový kabel, přičemž by tuto činnost včetně materiálu zrealizovala bezúplatně za podmínky, že dostane od obce
nájem s provozem na dobu 10 let, obec by byla vlastníkem, k čemuž rada doporučila vypsat záměr pro rozhodnutí
zastupitelstva v dubnu 2019.
Paní Steklá požádala o ponechání přiděleného parkovacího stání před svým domem č. p. 274 na ulici Dukelských hrdinů, a to i
za úplatu, jelikož jí to usnadňuje parkování před domem, je to i z důvodu bezpečného přístupu k její nemovitosti, členové rady
však žádost neodsouhlasili, že parkování na této ulici je k dispozici volně a v dostatečné míře.
Starosta informoval o jednáních s panem Jelínkem, který v ulici za Drahou má podnik MDT, z důvodu nárůstu počtu
zaměstnanců má zájem o využívání protějšího obecního pozemku p. č. 567/1 pro parkování, přičemž nabízí zpevnění pozemku
za zužitkování ve svůj prospěch po dobu 10 let. Rada s tímto návrhem však nesouhlasila, doporučila starostovi další jednání
s panem Jelínkem.
4) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 26. 2. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 3. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 5. 3. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 5. 3. 2019

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/1/26/2/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 26. 2. 2019
1) Zahájení
přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Projekty a žádosti o dotace
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 2. 2019 - 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.

