Zápis z 9. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 8. 4. 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: 8. 4. 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/1/8/4/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 4. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Využití obecního pozemku 567/1 pro rozšíření areálu MDT Jelínek
Na základě záměru rozšířit svůj podnik požádal pan Jelínek o možnost pronájmu, popř. odkupu části obecního pozemku č.
2
567/1 o výměře cca 400 – 600 m pro možnost parkování a montovaného skladu, nabízí nájemné ve výši 5 tis. Kč, radní
navrhují nájemné 10 tis. Kč za měsíc, což panu Jelínkovi nevyhovuje. Závěrem bylo dohodnuto, že pan Jelínek svůj záměr na
rozšíření závodu MDT zakreslí a zváží úpravu cenové nabídky.
3) Konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace MŠ Velký Osek
Na jednání přizvána stávající ředitelka MŠ paní Blanka Šindelářová, projednávány důvody konání konkurzu na ředitelku –
končící funkční období, objektivní obhajoba práce, posílení pozice. Zásadní výhrady vůči vedení mateřské školky nejsou,
inspekční zprávy ČSI z prosince 2018 byla bez výhrad.
Usnesení č. RO/2/8/4/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s vypsáním konkurzního řízení na pozici ředitel příspěvkové organizace obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem
Masarykova 671, Velký Osek, IČ: 709 26 735, s předpokládaným termínem zahájení výkonu funkce 1. 8. 2019 a dobou
funkčního období 6 let;
b) s pověřením pro starostu obce a místostarosty obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 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. V zájmu zvýšení
bezpečnosti v obci byla projednána instalace dalších 2 kamerových bodů ve čtvrti Šanghaj (u tenisových kurtů a u fotbalového
hřiště). Dále byl řešen další rozvoj veřejného osvětlení v ulicích Kpt. Jaroše, Tyršova a Komenského.
Usnesení č. RO/3/8/4/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s realizací nového veřejného osvětlení v hodnotě do 400 tis. Kč bez DPH v ulicích Kpt. Jaroše, Tyršova a Komenského;
b) s realizací kamerového systému ve čtvrti Šanghaj s 2 stacionárními kamerami – 1 ks u tenisových kurtů a 1 ks u fotbalového
hřiště - za cenu do 220 tis. Kč bez DPH;
c) s realizací koncesního řízení na provozovatele vodovodu v hodnotě do 100 tis. Kč bez DPH;
d) s pověřením pro starostu obce a místostarosty obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) a c)
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Organizační a provozní záležitosti
Vzhledem k nárůstu administrativy a nutnosti řešit mnohem více záležitostí najednou se rada shodla na vypsání výběrového
řízení na pozici referenta s předpokladem jej jmenovat do funkce vedoucího úřadu.
Usnesení č. RO/4/8/4/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s vypsáním výběrového řízení na 1 pracovní pozici „referent společné státní správy a samosprávy“.

b) s pověřením pro starostu obce a místostarosty obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že projekt na EPC (výměna osvětlení, nové vytápění ve škole a školce) od poloviny roku 2017 do konce
roku 2018 uspořilo cca 1,3 mil. Kč, což odpovídá předpokladům tohoto projektu.
S ohledem na fakt, že obec uzavírá velký počet smluv bez negativních (závazkových) finančních dopadů do rozpočtu obce
(např. darovací smlouvy), shodla se, že není nutné o všech rozhodovat a pověřila starostu jejich podpisem.
Usnesení č. RO/5/8/4/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce uzavírat a podepisovat smlouvy bez negativního (závazkového) finančního dopadu do rozpočtu
obce, které se nevztahují k obvyklé provozní činnosti obce nebo jejích orgánů; např. darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 8. 4. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 4. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 15. 4. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 15. 4. 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/1/8/4/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 8. 4. 2019
1) Zahájení
přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Využití obecního pozemku 567/1 pro rozšíření areálu MDT Jelínek
3) Konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace MŠ Velký Osek
4) Projekty a žádosti o dotace
5) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 4. 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.

