Zápis z 14. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 9. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák
Den, doba a místo konání zasedání: 9. 9. 2019 od 19:30 do 21:30, 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) jsou přítomni 4 členové 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/1/9/9/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 9. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval radu o projektech obce. Proběhla diskuse nad současným stavem Dělnického domu, a to, zda se má zahájit
rekonstrukce i bez přidělené dotace. Rekonstrukce by začala demolicí přilepené zadní budovy, členové rady se na tomto
neshodli. Předpokládaná odhadovaná cena demolice je několik miliónů korun a v rozpočtu obce jsou vyčleněné finanční
prostředky. Dále se probíraly aktuální informace ke sportovnímu areálu, dotaci na projekt zeleně v extravilánu obce, výběr
provozovatele vodovodu a kanalizace a na to navazující opravy a úpravu povrchu silnic.
Usnesení č. RO/2/9/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí informace starosty o připravovaných a realizovaných projektech.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Pořízení komunálního malotraktoru
Starosta a vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler znovu informovali o potřebě pořízení komunálního malotraktoru, zejména
s ohledem na stále omezenější možnosti získávání pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací z Úřadu práce a jejich
následné uplatňování na obci. Pro obec bude příznivější pořídit malotraktor s příslušenstvím pro údržbu zeleně a silnic a tím
dojde i k následnému zefektivnění práce. Obecní úřad se seznámil s některými typy malotraktorů u prodejců a vyhlásil dle
usnesení rady obce z minulého zasedání výběrové řízení na pořízení malotraktoru. Předpokládaná hodnota pořízení
malotraktoru je cca 720 tis. bez DPH. V současné době běží lhůta pro podání nabídek.
4) Mikroregion Polabský luh
Starosta informoval o tom, že původní termín návštěvy obce Sudice za účelem výměny zkušeností v oblasti odpadového
hospodářství není možný. Další termín návštěvy obce Sudice je naplánován na 1. listopadu. Současně informoval o žádosti na
převod pozemků z vlastnictví obce (okolí cyklostezky) na mikroregion, k čemuž by mělo dojít poté, co se shodnou členové
mikroregionu na jeho zachování.
5) Sběr a svoz odpadů 2020+
Starosta informoval o připravovaných změnách zákona o odpadech a o chystaném zdražení ukládání odpadů ve skládce v obci
Radim o cca 250 Kč/tuna (z 1090 Kč/tuna) a o cca 60 Kč za tunu bioodpadu (ze 150 Kč/tuna). S tím souvisí pravděpodobné
zdražení odpadového hospodářství v obci Velký Osek, resp. zvýšení poplatku za odpad hrazený občany. O konečné ceně za
sběr a svoz odpadů pro obec Velký Osek na rok 2020 budou ještě probíhat jednání se společností NYKOS.
6) Řád veřejného pohřebiště obce Velký Osek
Starosta a vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler informoval o připravovaném řádu pohřebiště. V současné době je návrh řádu
posuzován Krajským úřadem Středočeského kraje. Součástí řádu pohřebiště je Smlouva o nájmu hrobového místa a Ceník za
nájem hrobových míst a služby spojené s provozováním hřbitova, Krajská hygienická stanice v Kolíně s návrhem souhlasí.
Usnesení č. RO/6/9/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace o přípravě nového Řádu veřejného pohřebiště, Smlouvy o nájmu hrobového místa a nového Ceníku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Místní akční skupina Mezilesí
RNDr. Munzar informoval o možnostech podat dotaci na výstavbu lanového centra a o podmínkách stanovených pro získání
této dotace. Nastavené specifické podmínky nejsou zatím pro obec relevantní pro ucházení se o dotaci.

8) Provozní a organizační záležitosti
Starosta informoval o zpracovaných pravidlech v oblasti půjčování party stanů. Tyto stany budou zapůjčeny spolkům zdarma,
pokud budou využity v rámci akce pořádané ve prospěch občanů obce. Každý spolek má potom možnost využití 3 kreditů
v kalendářním roce, pokud bude chtít půjčit party stany pouze pro svou činnost. Ve všech ostatních případech bude zapůjčení
zpoplatněno dle stanoveného ceníku. Obecní úřad zjišťuje možnosti provedení opravy balkónů od místních dodavatelů u
obecního bytového domu č. p. 777 v ulici Palackého. Proběhla znovu diskuse nad výší odkupu pohledávky vůči společnosti lesy
Novák. Shoda na odkupu minimálně za 2/3 výše celé pohledávky. Strážníci obecní policie by měli zaměřit svoji dohledovou
činnost na ulici Riegrova a nejbližší okolí vzhledem k neustálému narušování veřejného pořádku a občanského soužití.
9) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 9. 9. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 9. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 16. 9. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 16. 9. 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/1/9/9/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9. 9. 2019
1)

Zahájení

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
Projekty obce
Pořízení komunálního malotraktoru
Mikroregion Polabský luh
Sběr a svoz odpadů 2020+
Řád veřejného pohřebiště a nájmy hrobových míst
Místní akční skupina Mezilesí
Provozní a organizační záležitosti
Různé

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 9. 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.

