Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 14. 10. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš (omluven)
Den, doba a místo konání zasedání: 14. 10. 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/1/14/10/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 10. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce a IROP 2021+
Starosta předal slovo panu RNDr. Munzarovi, který přednesl novinky z IROP 2021+. Program zůstane podobný, dojde k mírné
úpravě některých oblastí. Pro obec by bylo možné využít oblast dopravy, cyklostezky na Volárnu, veřejná prostranství
v intravilánu, zkvalitnění technické výuky v rámci základní školy. Diskutována byla otázka zejména možné úpravy Náměstí
Petra Bezruče.
Starosta následně informoval radu o projektech obce.
a) vodovod: dochází k odpouštění vodojemu, aby nedošlo ke vzniku plísní. Obecně musí docházet k prodění a výměně vody ve
vodojemu a v řadech. Zhotovitel začal opravovat silnice v obci, nejprve krajské silnice. Ještě jsou realizovány odbočky v ulici
Jiráskova, Nábřežní, dokončuje se ulice Dukelských hrdinů (vyvýšené křižovatky budou předlážďovány). Bude opravován
chodník v ulici Masarykově, kde dojde k vytvoření parkovacích míst pro vozidla.
b) starý vodojem: je plánováno jeho zbourání. Místo něho bude vytvořena podzemní nádrž. Bude nutné vstoupit do jednání
s mobilním operátorem (VODAFONE), který tam má umístěn vysílač.
c) kamerový systém: byla vytvořena objednávka na pořízení dvou nových kamerových bodů. Jeden bod bude umístěn v ulici
Riegrova, druhý bod bude umístěn mezi prodejnou potravin „Desítka“ a železničním přejezdem.
d) rekonstrukce sokolovny: probíhají naplánované opravy dle stanovených postupů. Skauti podali žádost o dotaci na obec
k opravě místnosti, ve které v rámci sokolovny začali působit. Dotace musí být podána přes centrální spolek Junáka (skautů) a
musí o ni požádat zejm. Sokol jako majitel nemovitosti. Dle sdělení starosty Sokola bude na župě Tyršově dne 8. listopadu
probíhat schvalování prodeje plechového hangáru na fotbalovém hřišti ve prospěch obce.
e) ve věci konceptu sportoviště ve fotbalovém areálu probíhá komunikace s prof. arch. Navrátilem z ČVÚT, přičemž v průběhu
listopadu by mělo dojít ke schůzce na místě a vytvoření zadání pro další rozpracování konceptu sportoviště.
3) Provoz kanalizace
Na základě provedené fyzické a administrativní kontroly byl vytvořen soupis čísel popisných u nemovitostí, se kterými není
uzavřena smlouva (obec Velký Osek, VODOS Kolín) o odběru odpadních vod a současně není zřejmé, jakým způsobem jsou
odpadní vody legálně odváděny. Celkem se jedná o cca 170 čísel popisných nemovitostí v obci (celkově 850 č. p. včetně
bytových domů). Seznam bude zaslán na Vodoprávní úřad v Kolíně, který je orgánem pověřeným k provádění kontrol v dané
oblasti.
4) Různé
a) dům č. p. 685 v ulici Riegrova: starosta informoval o uskutečněném jednání s obyvateli domu č.p. 685 v ulici Riegrova.
Obsahem jednání byla možnost odkoupení nemovitosti obcí pro potřeby vybudování školky v lokalitě. Obyvatelé nemovitosti
navrhli cenu k odkupu v hodnotě 15 mil. Kč. V rámci zasedání rady proběhla diskuze k možnosti jednání o odkupu za uvedenou
hodnotu. V rámci rady obce bylo rozhodnuto, že za uvedenou hodnotu nebude zvažována možnost odkupu. Současně byl
starosta pověřen k vyvolání jednání s obyvateli nemovitosti, za případně jakou jinou cenu by byla možnost odkupu.
b) obnova kostela: byl spuštěn prodej leptů na obnovu kostela. Lepty jsou umístěny na obecním úřadu, každý si může vybrat
číslo leptu a přispět libovolnou částkou. Základní částka při pořízení leptu byla stanovena na 999,- Kč.
c) vánoční osvětlení: starosta informoval o možnosti pořízení vánočního osvětlení. Jako místo pro umístění osvětlení byla
předběžně vybrána lokalita Husova náměstí – minerální pramen. Zde je umístěno 7 sloupů veřejného osvětlení. Pořizovací
náklady na osvětlení byly dle internetových prodejců předběžně vyčísleny na cca 100 tis. korun. Proběhla diskuse nad možností
pořízení vánočního osvětlení a jeho umístění v obci. Jako nejlepší varianta byla vybrána umístění vánočního osvětlení v ulici
Revoluční (hlavní ulice napříč obcí). Starosta byl pověřen k vytvoření několika variant umístění vánočního osvětlení, včetně
nacenění těchto variant.
d) ohňostroj: v rámci rady obce byla diskutována otázka objednání ohňostroje. Radní obce vyjádřili podporu pro uskutečnění
ohňostroje a navrženým místem s ohledem na dosavadní zkušenosti je prostranství před Dělnickým domem.
e) Starosta Sokola předložil žádost o proplacení dalších nákladů na vybavení sokolovny, které byly předběžně vyčleněny
v rámci rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 50 tis. Kč, a to konkrétně skládací horolezecká stěna, nábytek do skautské klubovny,
laserová barevná tiskárna, dveře do sokolského klubu, oprava stroje značky TERRA VARI, vyzdění sociálního zařízení,
gymnastické stuhy.

Usnesení č. RO/1/14/10/2019:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uvolněním finanční podpory ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce na činnost pro TJ. Sokol Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval o výhledu hospodaření za rok 2019 a o přípravách rozpočtu rok 2020, je pravděpodobné, že obec zakončí
hospodaření roku 2019 s cca 13 mil. Kč na účtu obce.
6) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 14. 10. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 21. 10. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 21. 10. 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/1/14/10/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 14. 10. 2019
1) Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu
2) Projekty obce a IROP 2021+
3) Provoz kanalizace
4) Různé
5) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 10. 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.
----------OMLUVEN--------------------Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

