Zápis z 6. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 4. 2. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák (všichni omluveni)
Den, doba a místo konání zasedání: 4. 2. 2019 od 19:30 do 20:30, 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 3 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/1/4/2/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 4. 2. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Starosta informoval, že práce na přípravě žádostí o dotace probíhají zatím bez zásadních nedostatků, dále že 14. 2. 2019 má
úvodní setkání se starosty okolních obcí, aby se našly případné společné priority, které mohou být podnětem, inspirací ke
společným projektům – např. rozšíření základní nebo mateřské školy, dům s pečovatelskou službou, provozování vodovodu a
kanalizace, společný sběr a svoz odpadů nebo údržba zeleně.
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že se podařilo obstarat nabídku na zpracování koncepce rozvoje sportu v obci za 67 tis. Kč od odborně
způsobilé společnosti Lokal Sport, členové rady se shodli, že nebude-li v dohledné době jiná varianta, pak nechť jsou práce
zadány této společnosti.
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 4. 2. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 2. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 11. 2. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 11. 2. 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/1/4/2/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 4. 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 4. 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.
----------------- OMLUVEN ----------------------- OMLUVEN ------------------Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

