Zápis z 5. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 21. 1. 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: 21. 1. 2019 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/1/21/1/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 21. 1. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Starosta sdělil, že jsou v přípravě 3 žádosti o dotace na MMR – rekonstrukce Dělnického domu (1. etapa – nová obecní
knihovna), modernizace školních hřišť na umělé povrchy, rekonstrukce silnice Jiráskova se zvýšenými křižovatkami, u ostatních
projektů – chodníky na ulici Jiráskova či Masarykova – není možné zpracovat žádosti s ohledem na nevyhovující podmínky.
Žádosti o dotaci budou muset být schváleny zastupitelstvem obce.
3) Organizační a provozní záležitosti
Místostarostka a předsedkyně Sociálního výboru Mgr. Křičková informovala o chystaném setkání v sokolském klubu CVOG dne
15. 2. 2019, aby se zastupitelé seznámili s provozem a plány této části Sokola do budoucna. Dále uvedla, že obdržel výbor
vyúčtování finanční podpory za rok 2018 od všech podpořených organizací, nejasnost je kolem speciální žíněnky pro Sokol,
jelikož dosud nebyla uvedena do provozu, proto bude kontaktovat vedení Sokola, jaká je situace.
Místostarosta pan Fagoš informoval, že momentálně konzultuje s poradenskou společností poptávku na energie, dále
koordinuje cenovou nabídku na veřejné osvětlení v ulici Jiráskova a připravuje připojení 6 ks vývěy na podtlakové stanici, která
by měla fungovat jako záložní, na mechanické spuštění k řešení případných kritických situací.
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 21. 1. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 28. 1. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 28. 1. 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/1/21/1/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 21. 1. 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 21. 1. 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.

