Zápis z 8. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 18. 3. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Den, doba a místo konání zasedání: 18. 3. 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 4 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/1/18/3/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 3. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Účetní závěrky MZŠ a MŠ za rok 2018
Rada projednala účetní závěrky příspěvkových organizací Masarykovy základní školy a Mateřské školy, přičemž vyhověla
žádosti ředitelky MZŠ Mgr. Strejčkové, aby ztráta ZŠ v hospodaření za rok 2019 ve výši 153 403,83 Kč způsobená nárůstem
cen služeb, zboží a realizaci nutných provozních opatření k obnově a údržbě movitého i nemovitého majetku školy (např.
náklady na školního psychologa, nábytek do hudební učebny, oprava expanzní nádrže, nová klimatizace, méně školních
kroužků) byla kryta z Rezervního fondu, jehož stav k 31. 12. 2018 činil 343 350,38 Kč. Dále radní podpořili nákup čistícího stroje
za účelem zrychlení a zeefektivnění úklidu velkých podlahových ploch, který má v úmyslu pořídit ředitelka ZŠ v hodnotě do 35
tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/2/18/3/2019:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova 671,
Velký Osek, IČ: 709 26 735 (dále jen „MŠ“), a Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem Vrchlického 236,
Velký Osek, IČ: 463 90 529 (dále jen „MZŠ“), za rok 2018 bez výhrad;
II. schvaluje
krytí ztráty z hospodaření MZŠ za rok 2018 ve výši 153 403,83 Kč z Rezervního fondu ZŠ;
III. souhlasí
s nákupem čistícího stroje za účelem zrychlení a zeefektivnění úklidu velkých podlahových ploch v MZŠ v hodnotě do 35 tis. Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Projekty a žádosti o dotace
Starosta informoval, že byly podány žádostí o dotace na MMR, dále informoval s místostarostou p. Fagošem o průběhu projektu
Vodovod Velký Osek a o přípravě dalších projektů – obnova zelně, doplňování soustavy veřejného osvětlení.
4) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že je vypsáno výběrové řízení na technického pracovníka, jelikož VPP zatím z Úřadu práce nebyla žádná
dodána. Dále informoval spolu s místostarostkou Mgr. Křičkovou o jednáních s církví na obnově kostela v obci, zejm. oprava
varhan, instalace vitráže a další rekonstrukci stavby.
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 18. 3. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 3. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 25. 3. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 25. 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/1/18/3/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 25. 3. 2019
1) Zahájení
přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Účetní závěrky MZŠ a MŠ za rok 2018
3) Projekty a žádosti o dotace
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 3. 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.
----------- OMLUVEN ------------.
Jan Fagoš, v. r.
Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

