Zápis z 10. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 15. 5. 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: 15. 5. 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/1/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 15. 5. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Starosta informoval, že byla připravena žádost o grant do programu „TPCA pro Kolínsko 2019“ na rozšíření kamerového
systému na Šanghaji, což radní podpořili. Dále informoval spolu s místostarostou Fagošem o realizaci projektu vodovod a stavu
funkčnosti kanalizace. Rovněž byla podpořena žádost o 50% dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice za cca 6,5 mil. Kč bez
DPH na Ministerstvo vnitra. Je rovněž připravován koncept sportoviště v areálu fotbalového stadionu ve Velkém Oseku ve
spolupráci se spolky, zejm. TJ. Sokol a fotbalovými kluby.
Usnesení č. RO/2/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s podáním žádosti do grantového programu „TPCA pro Kolínsko 2019“ na rozšíření kamerového systému ve čtvrti Šanghaj
ve Velkém Oseku v hodnotě do 300 tis. Kč;
b) s podáním žádosti o 50% dotaci k Ministerstvu vnitra na rekonstrukci hasičské zbrojnice pro JPO III Hasiči Velký Osek
v hodnotě do 6,5 mil. Kč bez DPH.
c) s pověřením pro starostu obce a místostarosty obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) a b)
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/3/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) se zřízením věcného břemene v ulici Politických vězňů pro pokládku kabelu elektrického nízkého napětí ve prospěch spol.
ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 847/8, Děčín, PSČ 405 02, a to za cenu 60 tis. Kč bez DPH;
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
Usnesení č. RO/4/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se zřízením 3-členné výběrové komise k výběru pracovníka obce na pozici „referent společné státní správy a samosprávy, a to
ve složení Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš a Mgr. Veronika Křičková, přičemž předsedou komise je určen Mgr. Pavel
Drahovzal.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že na základě podnětu z vedení spolku bytového domu č.p. 777 na ulici palackého bude nutné udělat
nacenění opravy dešťových svodů a střechy, jelikož od ukončení výstavby v roce 2002 nebyla na nich provedena žádná údržba
a dle uživatelů jim zatéká do bytů, náklady se mohou pohybovat od 70 tis. Kč bez DPH do 400 tis. Kč bez DPH v závislosti na
rozsahu opravy
Usnesení č. RO/5/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s provedením opravy dešťových svpodů a střechy na bytovém domě č. p. 777 v ulici Palackého ve Velkém Oseku v nezbytně
nutném, rozsahu max. však do hodnoty 200 tis. Kč bez DPH;

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.
Usnesení č. RO/6/15/5/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s účastí Mgr. Pavla Drahovzala a Mgr. Veroniky Křičkové v konkurzní (hodnotící) komisi pro výběr ředitele (vedoucího)
příspěvkové organizace Mateřská škola Velký Osek, který probíhá od dubna 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Místostarostka Mgr. křičková informovala o přípravě a konání společenských a kulturních akcí v obci – „Noc kostelů 24. 5.
2019“, „Den dětí a spolků 1. 6. 2019“, koncert mexické dětské kapely v rámci festivalu „Kmochův Kolín 8. 6. 2019“.
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 15. 5. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 5. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 22. 5. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 22. 5. 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/1/15/5/2019 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 15. 5. 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 15. 5. 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.

