Zápis z 23. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 2. 3. 2020
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Veronika Křičková, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady:
Den, doba a místo konání zasedání: 2. 3. 2020 od 19:30 do 22:00, budova TJ Sokol Velký Osek, Nádražní 81, 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/1/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 2. 3. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Spolupráce s TJ Sokol Velký Osek na obnově sokolovny – žádost o navýšení finančních prostředků na opravu
Tohoto bodu se účastnil starosta TJ Sokol Velký Osek, pan David Kratochvíl, který všechny přítomné provedl po objektu
sokolovny a seznámil je s aktuálním stavem rekonstrukce sokolovny. Podrobně uvedl, co vše již bylo opraveno a současně
sdělil plány na další etapy rekonstrukce. Také přednesl finanční stránku rekonstrukce, kde uvedl jednotlivé položky a vyčíslení
nákladů na realizaci. V této souvislosti starosta obce informoval o žádosti starosty TJ Sokol Velký Osek o navýšení finančních
prostředků ze strany obce pro potřeby rekonstrukce. Po navýšení by finanční podpora obce měla činit 495 tis. Kč. Následně
proběhla diskuse o potřebě provedení jednotlivých položek rekonstrukce.
Usnesení č. RO/2/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se spoluprací s T.J. Sokol Velký Osek, sídlem Nádražní 81, Velký Osek, na rekonstrukcí sokolovny, přičemž obec se zavazuje
poskytnout finanční částku 495 tis. Kč a TJ. Sokol Velký Osek se zavazuje dokončit rekonstrukci sokolovny v termínu do 31. 8.
2020 tak, aby od 1. 9. 2020 mohla být sokolovna využívána v rámci sportovních a kulturních aktivit spolky se sídlem v obci..
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
3) Obnova průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Starosta informoval o nabídkách na rekonstrukci průčelí kostela a nejnižší podané nabídce od dodavatele pana Šperka, která
činí 766 tis. Kč a byla doporučena k realizaci. Rada by se měla vyjádřit, zda poskytne církvi na profinancování opravy 50 %
z uvedené částky, a to na základě předběžné dohody. Předpokládané zahájení prací je plánováno na květen 2020 a
předpokládané ukončení prací v měsíci září 2020.
Usnesení č. RO/3/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace starosty obce k doporučené nabídce na realizaci opravy průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Velkém
Oseku, par. č. 390/2, st. 538 k. ú. Velký Osek.
II. souhlasí
s poskytnutím finanční podpory na provedení realizace opravy průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Velkém Oseku,
par. č. 390/2, st. 538 k. ú. Velký Osek., ve výši 50 % (383 tis. Kč) ve prospěch Římskokatolické farnosti Kolín z celkové částky
vynaložené na opravu tohoto průčelí (766 tis. Kč).
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Zřízení věcného břemene v souvislosti se zasíťováním nové obytné lokality „Za Lávkami“
Starosta informoval o návrhu na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti se zasíťováním nové
obytné lokality „Za Lávkami“. Členům rady byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
2
dohoda o umístění stavby. Dotčeno bude cca 10 m obecního pozemku. Distribuční soustava bude provozována ve veřejném
zájmu. Předběžný návrh na vyplacení jednorázové náhrady ve prospěch obce za zřízení věcného břemene činí 2 tis. Kč.
Usnesení č. RO/4/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace starosty obce o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti se zasíťováním nové
2
obytné lokality „Za Lávkami“, kdy bude dotčeno cca 10 m pozemku par.č. 674/1 v k.ú. Velký Osek a na základě sjednané
dohody bude obci vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2 tis. Kč.

II. souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti se zasíťováním nové obytné lokality „Za
2
Lávkami“, kdy bude dotčeno cca 10 m pozemku par. č. 674/1 v k.ú. Velký Osek a na základě sjednané dohody bude obci
vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Projekty obce
Starosta informoval o připravovaných a rozpracovaných projektech obce.
a) Žádosti o dotace
Žádosti o dotace na rekonstrukci školního hřiště, work-out hřiště a hasičárny jsou v běhu. Postupně bude obec čekat na jejich
vyhodnocení.
b) Chodníky v obci
V průběhu března bude v ulici Politických vězňů probíhat pokládka vedení elektrické energie do země a v té souvislosti bude
provedena také rekonstrukce chodníku a osvětlení. Je třeba zvážit, zda chodník bude zhotoven z klasické zámkové dlažby
nebo budou použity zatravňovací pásy s ohledem na větší možnost zasakování. Jedním z kritérií pro možnost pořízení
zámkové dlažby nebo zatravňovacích pásů bude i výsledná cena za zhotovení chodníku. Budou osloveny firmy a požádány o
nacenění obou variant.
V souvislosti s chystanou kompletní rekonstrukcí ulice Palackého bude třeba rozhodnout, zda bude zřízen přechod pro chodce
v ulici Palackého u křižovatky s ulicí Revoluční. Stavební provedení a zejména šířka ulice Palackého nedovoluje z pohledu
platných právních předpisů vytvořit chodník v bezprostřední blízkosti s křížením s ulicí Revoluční. Znamenalo by to vytvořit
chodník cca 20–25 m daleko od křižovatky, a tak hrozí situace, že by ho stejně občané nevyužívali s ohledem na velké
zacházení. Po diskusi bylo dohodnuto, že se navrhne projektantovi varianta bez přechodu pro chodce v ulici Palackého u
křižovatky s ulicí Revoluční.
c) Solární osvětlení
Starosta informoval o jednání se společností JD Rozhlasy o pořízení solárního osvětlení, které by bylo umístěno v ulici Za
Drahou v úseku mezi železničním přejezdem a tenisovým kurtem. Celkem se bude jednat o 4 sloupy se solárním osvětlením.
Další 2 sloupy se solárním osvětlením budou umístěny před obytným domem č.p. 723 a 724.
d) Sportovní areál u fotbalového hřiště
Starosta informoval o skutečnosti, že byli osloveni další možní zpracovatelé architektonické studie sportovního areálu u
fotbalového hřiště. Po provedení obhlídky na místě bude očekáváno předložení nabídek na pořízení architektonické studie.
Následně po vyhodnocení nabídek bude pravděpodobně jeden architekt osloven ke zpracování uvedené studie.
e) Kanalizační přivaděč Velký Osek. TPCA
Usnesení č. RO/5/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
bere na vědomí informace starosty o připravovaných projektech a souhlasí s jejich realizací za podmínky zajištění
dostatečných finančních prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RO/6/2/3/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro kanalizační přivaděč v délce cca 790 bm
z Velkého Oseka na ČOV v zóně TPCA s městem Kolínem, a to za jednorázovou úhradu 39 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

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 2. 3. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 3. 2020
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 12. 3. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 12. 3. 2020

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/1/2/3/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 2. 3. 2020
1) Zahájení
program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Spolupráce s TJ Sokol Velký Osek na obnově sokolovny – žádost o navýšení finančních prostředků na opravu
3) Obnova průčelí kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
4) Zřízení věcného břemene v souvislosti se zasíťováním nové obytné lokality „Za Lávkami“
5) Projekty obce
6) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 2. 3 . 2020 - 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.

