Zápis z 11. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 22. 3. 2015
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal
Dupák
Nepřítomní členové rady: --------------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 22. 3. 2015 od 19:00 do 21:30
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost 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/1/22/3/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 22. 3. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Úpravy hřbitova
Na zasedání rady byl starostou přizván projektant Neumann, který představil možnost stavebních úprav smuteční
síně na hřbitově Velký Osek, jejichž účelem by bylo vytvořit úložiště uren (kolumbárium). Projekt by byl zpracován
k podání žádosti o dotaci na Středočeský krajský Fond rozvoje měst a obcí (FROM).
Usnesení č. RO/2/22/3/2015:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) zpracování projektu, položkového rozpočtu a zajištění povolení stavebního úřadu na stavební úpravy smuteční
síně na hřbitově Velký Osek za účelem zřízení úložiště uren (kolumbária);
b) s náklady na zpracování projektu pod bodem a) tohoto usnesení do výše 60 tis. Kč;

II. ukládá
starostovi uzavřít příslušné smlouvy nebo objednávky na činnosti nutné k naplnění bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Projekty obce – 2. etapa podtlakové kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů, zkvalitnění nakládání s odpady, obnova zeleně, možnosti energetických úspor
v/na obecních zařízeních (veřejné osvětlení, MZŠ, MŠ)
Realizace projektů obce probíhá bez zásadnějších komplikací, starosta a místostarosta se účastní každých
kontrolních dnů, u projektu na 2. etapu kanalizace je třeba připravit několik změn v souvislosti s aktuálně zjištěnými
skutečnostmi při jeho realizaci. Nejpodstatnější je změna v uložení sběrných tanků u podtlakové stanice, kdy kvůli
možné vyšší hladině podzemní vody je třeba provést nižší založení a širší průměr tanků, toto si vyžádá vícenáklad
cca 1,5 mil. Kč. Ten by bylo možné krýt z rozpočtové rezervy projektu a tím pádem z větší části z dotace. Záležitost
je nyní připravována projektanty a konzultována s technickým dozorem a poskytovatelem dotace (SFŽP). Do
otevřeného dotačního titulu SFŽP k obnově zeleně v obcích by měla být podána žádost o obnovu lipové aleje a
výsadba nových plodonosných stromů v širokém zeleném pásu v ulici Za Drahou (za halou EŽ) za cca 450 tis. Kč.
Zpracování žádosti by mělo stát cca 25 tis. Kč. Žádost o dotaci na projekt zkvalitnění nakládání s odpady byla
podána v termínu do 19. 3. 2015. Dále je třeba schválit smlouvu o přidání čísla účtu investičního úvěru do
administrativního rozhraní SFŽP. V souvislosti se zateplením obecního úřadu je třeba vybrat dodavatele
interiérových úprav zasedací a obřadní místnosti, rada stanovila limit max. 500 tis. Kč. Na ulici Dukelských hrdinů
byl zpracován projekt nového veřejného LED osvětlení a rozhlasu, dle kterého vychází rozpočtovaná cena na více
jak 1 mil. Kč, rada dle znalostí z regionu souhlasí s realizací max. do výše 750 tis. Kč. Žádost o dotaci od MPO na
pořízení analýzy možností energetických úspor v budovách a na zařízeních obce byla podána v termínu do 22. 2.
2015.

Usnesení č. RO/3/22/3/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smlouvy příkazní se společností MZP Consulting s.r.o., sídlem Nebužely, IČ: 03726801, za účelem
zpracování a podání žádosti o dotaci na obnovu lipové aleje podél vodního toku Bačovka a výsadbu stromů v ulici
Za Drahou do programu vypsaného Státním fondem životního prostředí „Zeleň do obcí“ s termínem podání žádosti
do 31. 3. 2015, a to za cenu 25 tis. Kč bez DPH;

II. schvaluje
uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 13163501 dle přílohy tohoto usnesení;

III. souhlasí
s provedením úprav interiéru zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu Velký Osek spočívající v úpravě stěn,
instalaci nových stropních podhledů v obou místnostech, nových svítidel v zasedací místnosti, v renovaci parketové
podlahy v obřadní místnosti a v položení nové vinylové podlahy v zasedací místnosti, v nové elektroinstalaci včetně
nových rozvaděčů, a to ve výši max. 500 tis. Kč, přičemž ukládá starostovi, aby zajistil dodavatele na tyto činnosti a
uzavřel s nimi příslušné smlouvy;

IV. souhlasí
s realizací nového veřejného osvětlení a rozhlasu na ulici Dukelských hrdinů v obci Velký Osek za cenu max. 750
tis. Kč, přičemž ukládá starostovi, aby zajistil dodavatele na tuto činnost a uzavřel s nimi příslušné smlouvy;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Fondy Středočeského kraje 2015
Členové rady se shodly, že je vhodné podat žádosti o dotaci do Fondů Středočeského kraje, a to na zřízení
kolumbária na hřbitově, obnovu sochy Mistra Jana Husa, obměnu zásahových obleků hasičů a na krajskou dotaci
ke krytí nákladů projektu 2. etapa kanalizace nezpůsobilých u SFŽP. Dále byl navržen projekt na osazení nových
turistických map a mobiliáře (lavičky, stolky) u cyklostezky, přičemž tento projekt bude konzultován
s Mikroregionem Polabský luh, aby se ho ujal a podal žádost. Projekty a žádosti budou radou schváleny po ověření
možností s dotačními výzvami kraje na dalším zasedání Rady.
5) MAS Zálabí – olympiáda mateřských škol
Obec byla požádána MAS Zálabí o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 3. ročníku olympiády mateřských
škol v regionu, jelikož i MŠ Velký Osek se jí účastní.
Usnesení č. RO/4/22/3/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 pro MAS Zálabí, z. s.,
sídlem Týnec nad Labem, IČ: 270 36 588, za účelem krytí části nákladů s přípravou a organizací akce „Putovní
olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“ konanou v roce 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Věcná břemena pro ČEZ a RWE na obecních pozemcích
Usnesení č. RO/5/22/3/2015:
schvaluje
zřízení věcných břemen na pozemcích vlastněných obcí a uzavření smluv dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Přezkum hospodaření obce za rok 2014 Středočeským krajským úřadem
Členové rady vzali na vědomí, že proběhl dne 17. 3. 2015 audit hospodaření obce za rok 2014 od krajského úřadu
s tím, že zpráva z něho bude po finalizaci vyvěšena na úřední desce a bude součástí návrhu závěrečného účtu
obce za rok 2014. V hospodaření za rok 2014 nebyly shledány zásadní nedostatky.
8) Organizační záležitosti

S uchazeči z výběrového řízení na pozici technicko-administrativního pracovníka se vedou jednání, do konce
března by mělo být zřejmé, zda někdo nastoupí.
9) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 3. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne ……………………
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne ………………………
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/1/22/3/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 22. 3. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Úpravy hřbitova
3) Projekty obce
a) 2. etapa podtlakové kanalizace – realizace, výběr provozovatele
b) zateplení obecního úřadu – realizace, související práce
c) rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů – realizace, související práce
d) zkvalitnění nakládání s odpady
e) obnova veřejné zeleně
f) možnosti energetických úspor v/na obecních zařízeních (veřejné osvětlení, MZŠ, MŠ)
4) Žádosti o dotace – Středočeské krajské fondy
5) MAS Zálabí – olympiáda mateřských škol
6) Věcná břemena pro ČEZ a RWE na obecních pozemcích
7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
8) Různé
9) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 22. 3. 2015 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno
abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3 k usnesení RO/3/22/3/2015

