Zápis z 15. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 23. 9. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: Mgr. Veronika Křičková (omluvena)
Den, doba a místo konání zasedání: 23. 9. 2019 od 19:30 do 22:00, 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) 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/1/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 9. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
a) Starosta informoval o současné situaci ve výstavbě vodovodu, aktuálně prováděných pracích zhotovitele a dalším
pokračování prací. Probíhá výstavba odboček v ulici Dukelských hrdinů. Po připomínkách obce došlo ke zlepšení v oblasti
zabezpečení výkopů. Při provádění výstavby bylo zjištěno, že má dojít nad rámec projektu k provedení víceprací při
zhotovování zejména dalších přípojek na základě aktuálně vzniklých požadavků, provedeno má být také zokruhování řadů,
přičemž hodnota prací by neměla přesáhnout původní rozpočet k podání žádosti o dotaci, zatím je možné navýšit částku
z vlastních prostředků na realizaci víceprací ve výši 500 tis. Kč na úkor nespecifikované rezervy v rozpočtu obce.
b) Starosta dále informoval o připravených zadávacích podmínkách na projekt „Revitalizace zeleně v obci Velký Osek“
zahrnující přes 200 ks stromů. Zadávací dokumentace je připravena ke zveřejnění, pouze se upraví drobnosti týkající se
způsobu fakturování za provedené práce. Otázkou však zůstává, zda výběrové řízení, resp. realizaci zahájit, s ohledem na
nevyhovující klimatické podmínky. Starosta v této věci bude zjišťovat další podmínky na SFŽP, popř. se prodlouží doba
realizace projektu.
c) Starosta informoval o připravovaných rekonstrukcích ulic Palackého a Masarykova. V části ulici Palackého ve směru od závor
ke kontejnerům není chodník ve vlastnictví obce. Správa železniční dopravní cesty a České dráhy mezi sebou budou
v budoucnu připravovat vyrovnání jimi vlastněných uvedených pozemků. Z toho důvodu zatím nedoporučují obci žádat o
převedení chodníku do jejího vlastnictví. Tato situace komplikuje připravovanou opravu ulice Palackého včetně právě přilehlého
chodníku. Navrhuje se jednat v této věci s výše postavenou osobou na SŽDC, než v současné době s referentem, který má věc
přidělenou k vyřízení. Současně se doporučuje ustoupit od záměru vyvýšených přechodů v ulici z důvodu nesouhlasu ostatních
dotčených orgánů (Policie ČR, Krajský úřad) s tímto řešením. Starosta bude mít dne 16. 10. 2019 jednání s projektantem, se
kterým zkusí najít jiné schůdné řešení. V ulici Masarykova je s ohledem na dostatek finančních prostředků možné dokončit
chodník a parkovací pás před mateřskou školkou v hodnotě do 1,2 mil. Kč včetně DPH s datem dokončení do 15. 12. 2019.
d) Ředitelka školy požádala o schválení investice na obnovu podlahy v jedné třídě, nákupu 5 PC a investice do programu
elektronické žákovské knížky. Celková předpokládaná investice je 250 tis. korun. Rada rozhodla přidělit 150 tis. korun na
výběrové řízení na rekonstrukci podlahy ve třídě. Pořízení 5 PC bude řešeno na školské radě tak, aby se zvážilo využití celého
systému „Bakalářů“ a nikoli jen části v podobě elektronické žákovské knížky.
Usnesení č. RO/2/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí informace k
a) k projektu vodovodu
b) revitalizaci zeleně v obci Velký Osek
c) rekonstrukci ulice Palackého
II. souhlasí
a) s uzavřením dodatku se zhotovitelem obsahující prodloužení zhotovení díla „VODOVOD Velký Osek“ do 30. 9. 2019 a dále
možnost úhrady víceprací do. 500 tis. Kč včetně DPH spočívajících ve zokruhování vodovodních řadů a výstavby odboček na
dříve vybudovaných vodovodních řadech;
b) s určením 150 tis. Kč z rozpočtu obce na zajištění opravy podlahy ve třídě Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku;
c) s realizací parkovacího stání a chodníku v ulici Masarykova před mateřskou školkou ve Velkém Oseku v hodnotě do 1,2 mil.
Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Výběr dodavatele komunálního malotraktoru
Starosta a vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler informovali o výsledcích výběrového řízení na dodávku „Komunální malotraktor
s příslušenstvím“. Zadavatel nejprve provedl hodnocení nabídek a posléze provedl posouzení nabídky s nejnižší cenou.
Členové rady se seznámili s výsledky provedeného výběrového řízení. Účastník (společnost P&L, spol. s. r. o., Biskupice 206,
Biskupice u Luhačovic) s nabídnutou nejnižší cenou splnil veškeré podmínky zadávací dokumentace. Uvedená společnost
nabídla cenu 696 tis. Kč bez DPH

Usnesení č. RO/3/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace starosty obce k provedenému výběrovému řízení a informace o předložených nabídkách.
II. souhlasí
a) s hodnocením doručených nabídek a s doporučením výběrové komise;
b) s uzavřením příslušné smlouvy o dodávce malotraktoru dle nejvýhodnější ekonomické nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Řád veřejného pohřebiště
Starosta a vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler informovali o připravovaném řádu veřejného pohřebiště. Řád byl v rámci
připomínkové řízení neoficiálně schválen Krajským úřadem Středočeského kraje a bude zaslán k odsouhlasení oficiálně
datovou schránkou. Krajský úřad měl k návrhu pouze drobné připomínky. Na způsobu provozování veřejného pohřebiště,
uzavírání smluv a stanoveném ceníku se nic nemění.
Usnesení č. RO/4/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí¨
informace o návrhu Řádu veřejného pohřebiště, návrhu Smlouvy o nájmu hrobového místa a návrhu Ceníku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Úročení investičního úvěru ČSOB na kanalizaci a volných peněžních prostředků
Starosta informoval o uskutečněném jednání s ředitelem pobočky ČSOB v Kolíně o změně úročení volných prostředků obce.
Tato změna by byla možná prostřednictvím spořícího účtu s výpovědní lhůtou 1 den a ve výši 1,3 % p.a.
Usnesení č. RO/5/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy s ČSOB o úročení volných prostředků obce Velký Osek na spořícím účtu ve výši 1,3 % p.a.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Rekonstrukce sokolovny
Starosta informoval o žádosti Sokolu na spolupráci a poskytnutí finančních prostředků pro rekonstrukci sokolovny v celkové výši
194 500 Kč (venkovní kanalizace, obklady dlažby, výměna dveří, vnitřní odpady, obkladačské práce, vyrovnání podlah, projekt)
v návaznosti na jednání ze srpna 2019, po opravě bude sokolovna v souladu sloužit i pro potřeby ostatních spolků.
Usnesení č. RO/6/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
se spoluprací s T. J. Sokol Velký Osek na rekonstrukci sokolovny ve Velkém Oseku a s poskytnutím finančních prostředků pro
rekonstrukci sokolovny v hodnotě do 200 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek, přičemž po ukončení rekonstrukce bude
umožněno využívání sokolovny jinými spolky.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdrželi se 0
7) Rozšíření kamerového systému
Místostarosta Fagoš informoval o rozšíření kamerového systému o dva kontrolní body. Jeden bod bude umístěn v ulici Riegrova
a druhý bude umístěn u Bačovky v blízkosti železničního přejezdu a potravin „Desítka“. Rozšíření je nutné z důvodu
zabezpečení pořádku v daných lokalitách, ve kterých dochází k narušování občanského soužití, resp. nedodržování
bezpečnosti silničního provozu. Pořízení dvou kontrolních bodů se bude finančně pohybovat do cca 160 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/7/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s instalací dvou kontrolních bodů kamerového systému v ulici Riegrova a v blízkosti železničního přejezdu a potravin „Desítka“
v hodnotě do cca 190 tis. Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Obnova balkonů v bytovém domě č. p. 777 v ulici Palackého
Starosta a vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler informovali o uskutečněném jednání s panem Kolarovským, který na místě
prověřil stav balkonů a sdělil konkrétní způsob provedení oprav, které jsou nezbytné pro zachování bezproblémové možnosti
dalšího používání balkonů nájemníky obytného domu. Pro další rozhodování v radě je třeba, aby obecní úřad nechal nacenit
opravné práce a dostal relevantní nabídku na kompletní rekonstrukci uvedených balkonů.

9) Různé
V rámci zasedání rady se diskutovala možnost, zda má obec při výstavbě zpoplatňovat zábor parkovacích stání. S ohledem na
komplexnost tohoto tématu nebylo radou rozhodnuto a věc bude diskutována i během dalších jednání, a to i ve spolupráci
s výbory zastupitelstva.
10) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval přítomné o dalších aktuálních provozních a organizačních záležitostech. S ohledem na aktuální plnění
rozpočtu bylo starostou obce předloženo rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2019.
Usnesení č. RO/8/23/9/2019:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s přijetím rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
11) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 23. 9. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 9. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 23. 9. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 23. 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/1/23/9/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 23. 9. 2019
1) Zahájení
program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Projekty obce
3) Výběr dodavatele komunálního malotraktoru
4) Řád veřejného pohřebiště
5) Úročení investičního úvěru ČSOB na kanalizaci a volných peněžních prostředků
6) Projekt na rekonstrukci sokolovny
7) Rozšíření kamerového systému na Šanghaji o 2 ks
8) Oprava balkónů na Palackého č. p. 777
9) Různé
10) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 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.
Mgr. Michal Dupák
Jan Fagoš, v. r.
---------------OMLUVENA-------------RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 9. 2019 - Přijaté rozpočtové opatření č. 2

