Zápis z 24. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 30. 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: 30. 3. 2020 od 17:00 do 19:40, jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek,
Revoluční 36, Velký Osek a forma videokonference prostřednictvím platformy Skype.
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 3 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. V průběhu projednávání bodu „Opatření obecního úřadu v souvislosti se zabráněním šíření epidemie
koronaviru“ se do jednací místnosti obecního úřadu dostavil v 17:10 hodin místostarosta obce Jan Fagoš. V průběhu
projednávání bodu „Vysokorychlostní internet v obci“ se k jednání rady připojil prostřednictvím platformy Skype v 17:30 minut
RNDr Jakub Munzar.
Usnesení č. RO/1/30/3/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 3. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Opatření obecního úřadu v souvislosti se zabráněním šíření epidemie koronaviru
Starosta seznámil členy rady s opatřeními, která byla učiněna na obecním úřadu v souvislosti se zabráněním šíření epidemie
koronaviru. Zejména se jedná o úpravu otevírací doby (PO a ST 10-11 hod., 15-17 hod.). Zaměstnanci obce se na pracovišti
střídají tak, aby v případě nákazy nebyli vzati do karantény všichni zaměstnanci současně. Obecní úřad přijal další opatření
k úhradě poplatků za služby. Pokud občan zaplatí poplatek za odpady do konce června 2020 (nikoli do konce března), nebude
na něho pohlíženo jako na dlužníka a nebude nijak sankcionován. Splatnost faktur za stočné za I. čtvrtletí byla posunuta až do
konce června. Uhradit poplatky v hotovosti na obecním úřadu bude možné nejdříve v průběhu měsíce června. Obecní úřad ve
spolupráci s dobrovolníky z obce provedl distribuci roušek všem trvale přihlášeným občanům starším 50 let nebo dlouhodobě
trpícím závažným zdravotním onemocněním. Bylo uskutečněno jednání s majitelem potravin „Na Nábřeží“, panem Kopejtkem,
v jehož rámci se řešila aktuální bezpečnostní opatření při nakupování. Bylo dohodnuto, že pro seniory nad 65 let bude
zpřístupněna možnost objednání nákupu prostřednictvím emailu nebo telefonu v době od 8 – 10 hodin a v době od 15 – 17.30
hodin bude proveden rozvoz objednávek prostřednictvím hasičů z obce do domácností. Nicméně ve dnech 25. – 27. března této
služby zatím využilo minimum občanů. V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil na jednání v 17:10 místostarosta Fagoš.
Místostarostka Křičková konstatovala, že dle jejího názoru jsou dosavadní přijatá bezpečnostní opatření dostačující.
Místostarosta Fagoš navrhl odpustit nájemcům nájemné u prostor Dělnického domu a kadeřnictví. Starosta sdělil, že v případě
poskytování úlev například na nájemném je třeba toto pojmout komplexně tak, aby nedošlo k diskriminaci některých dalších
subjektů. Mgr. Dupák navrhl s poskytováním úlev zatím počkat a souhlasil s potřebou nastavit celý systém. Poskytování úlev lze
nastavit i zpětně.
3) Projekty obce
a) Zateplení Dělnického domu a oprava špaletových oken
Starosta informoval o předložené nabídce firmy Tospur s.r.o. na opravu oken v prostorech Dělnického domu. Oprava by se
skládala z přesklení vnějších křídel špaletových oken (68 ks – velký sál + šatny) termoizolačním dvojsklem formou zafrézování
dvojskla. Součástí nabídky je zafrézování silikonového těsnění a osazení okenních křídel hliníkovými okapnicemi. Obec
současně podala žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci Dělnického domu, jejíž součástí je mimo jiné i rekonstrukce oken.
Starosta navrhuje počkat s projednáním nabídky firmy Tospur do doby rozhodnutí, zda obec obdrží dotaci na celkovou
rekonstrukci. Po diskusi bylo dohodnuto počkat do sdělení, zda obec obdržela dotaci na celkovou rekonstrukci.
b) Revitalizace sportovního areálu
Starosta sdělil, že v současné době probíhá zakreslení multifunkčního hřiště do prostoru sportovního areálu. Cílem je, aby bylo
maximálně využito možných rozměrů pro sporty na multifunkčním hřišti a byl současně zachován průjezd mezi fotbalovým
hřištěm a multifunkčním hřištěm.
c) Rekonstrukce chodníků v ulici Palackého, Prokopa Holého, Politických vězňů
Starosta informoval o stavu přípravy na realizaci chodníků v uvedených ulicích. V rámci diskuse byla doporučena varianta
nezhotovit chodník v ulici Palackého v blízkosti křižovatky s ulicí Revoluční. Současně bylo dohodnuto, že chodník v ulici
Politických vězňů bude zhotoven ze zámkové dlažby, nikoli ze zatravňovací dlažby, a to v celkové hodnotě do 500 tis. kč.
d) Rozšiřování veřejného osvětlení
Místostarosta Fagoš předal informaci o realizaci osvětlení v ulici Politických vězňů, které by se mělo provést v nejbližší době.
Vedoucí obecního úřadu přednesl informaci o realizaci solárního osvětlení v obci. Na obecní dvůr již dorazili sloupy a v průběhu
dubna bude provedena jeho výstavba a zprovoznění. Obec dále komunikuje o úpravách solárních nabíjecích stanic SPOT, které
mají být umístěny v blízkosti autobusové zastávky u MZŠ a vedle cykloaltánu. Úpravy se týkají použití kamery, wifi routeru a
krytí solárních panelů před vandalismem.
e) Rekonstrukce hodin u MZŠ
Vedoucí obecního úřadu sdělil, že v současné době jsou hodiny již ve výrobě, místo je připraveno na usazení a čeká se tak na
dodání hodin z výroby.
f) Rekonstrukce školních hřišť
Starosta přednesl informaci k zamýšlené rekonstrukci školních hřišť. V současné době se čeká na vyhodnocení zaslané žádosti
o dotaci.
g) Zeleň v extravilánu
Starosta sdělil členům rady informace připravované dotaci na výsadbu dřevin a úpravu cest v extravilánu obce. Obec rozšíří
povinnost péče o výsadbu nad rámec poskytnuté dotace na 10 let. Povinnost péče o výsadbu na základě dotace bude
stanovena na 3 roky, zbytek (tedy 7 let) bude financovat obec. Záměrem je, aby bylo dostatečně dlouho postaráno o udržování
výsadby.
h) Orientační a informační systém obce

Starosta informoval o zpracovaném projektu na realizaci orientačního a informačního systému obce. Tento systém se skládá
z instalování cedulí a sloupků s názvy ulic v obci a také s instalací směrových tabulí k vybraným kulturním, turistickým a
komunálním cílům. Předpokládané náklady se pohybují od cca 500 tis. Kč do 1 mil. Kč v závislosti na použitém materiálu. Po
diskusi bylo dohodnuto, že diskuse o vybudování systému se s ohledem na aktuální situaci v oblasti koronaviru odloží na
pozdější dobu.
ch) Oprava balkónů a zábradlí v bytovém domě č.p. 777
Starosta informoval o skutečnosti, že po diskusi se zhotovitelem, panem Kolarovským, se předpokládá zahájení rekonstrukce
v období letních prázdnin, tedy měsíci červenci a srpnu 2020.
i) Vysokorychlostní internet v obci
Starosta přednesl informaci o uskutečněném jednání se zástupcem společnosti Nordic Telecom, týkající se nabídky na pořízení
vysokorychlostního internetu v obci. Společnost používá k šíření internetového spojení novou technologii vysokorychlostní wifi
s možným připojením až 100Mbit/s. Tato technologie je relativně dostupná ke zprovoznění v dohledné době, byla by to
alternativa, k již nabízeným možnostem připojení. Technologie byla zavedena v obci Kněžice v rámci MAS Mezilesí. Starosta
navrhl služební cestu do obce Kněžice za účelem získání více informací o uvedené technologii.
V průběhu projednávání tohoto bodu se připojil online prostřednictvím platformy Skype do programu zasedání rady obce RNDr
Jakub Munzar.
j) Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou
Starosta informoval o jednání, které bylo uskutečněno s panem architektem Berdychem za účasti místostarostky Křičkové. Na
tomto jednání byly dohodnuty dílčí změny v projektu, zejména prohození některých objektů v 1 a 2 podlaží tak, aby v prvním
podlaží byly pokoje pro hendikepované. Tyto změny by měly být dopracovány zhruba do půlky dubna a následně bude
zažádáno o stavební povolení. Předpokladem je na podzim požádat o dotaci na rekonstrukci objektu.
k) Digitální úřední deska před obecním úřadem
Obec obdržela nabídku na využití dotace až do výše 95 % v rámci zefektivnění veřejné správy. Patří sem vybudování
elektronické úřední desky, pasportizace veřejného sítí, hřbitova, smart obec atd. Starosta informoval o oslovení zástupců
Mikroregionu Polabský luh. Od starostů z obce Veltruby a Opolany má již kladné stanovisko. Čeká se na vyjádření starostky
Volárny. K získání dotace je třeba provést investici nejméně v hodnotě 1 mil. Kč. Pokud by se projekt podpořil, zbytek finančních
prostředků nad rámec dotace by se umořil z fondu Mikroregionu Polabský luh. Digitální úřední deska se dá využít i
k prezentování obce, turistických cílů atd. Po diskusi bylo dohodnuto, že projekt lze v rámci Mikroregionu Polabský luh provést.
l) Nabídka na projekt demolice „starého“ věžového vodojemu a využití vrtu u zdymadel, doprojektování dalších vodovod. řadů
Starosta přednesl zástupcům rady obce informaci o nabídce společnosti Energie AG Kolín, a.s., zastoupené Ing. Martinem
Soudkem, Ph.D., na zpracování projektu k demolici „starého“ věžového vodojemu a vybudování podzemní akumulační nádrže
na vodu z vrtu u zdymadel a doprojektování řadů v ulici Krátká a Za Drahou. Cena zpracování projektu demolice vodojemu je
cca 100 tis. Kč. Projekt by mohl být do poloviny roku připraven. Po diskusi byl projekt demolice „starého“ věžového vodojemu a
vybudování podzemní akumulační nádrže prostřednictvím této nabídky odsouhlasen.
m) Vodovodní přípojky na „starých“ vodovodních řadech (ulice Jiráskova, Sluneční, Sokolovská, Švermova)
Starosta sdělil, že se jedná celkem o cca 60 nově vybudovaných přípojek na starých vodovodních řadech. Přípojky se začínají
postupně realizovat. Starosta upřesnil, že je třeba rozhodnout o tom, jakou finanční částkou se budou nemovitosti podílet na
vybudování nových vodovodních přípojek u starých vodovodních řadů v případě, že podali žádost po 28. únoru 2020, kdy
skončila akce, během které obec realizovala podané žádosti za cenu 5 tis. Kč. Starosta navrhuje, aby tento finanční podíl činil,
stejně jako v případě nového připojení k systému podtlakové kanalizace, polovinu z celkových nákladů na zřízení přípojky. Po
diskusi bylo dohodnuto, že finanční podíl na zhotovení nové přípojky k vodovodu na základě žádosti podané od 2. 3. 2020 bude
činit polovinu celkových nákladů na zřízení přípojky.
4) Vyjádření obce Velký Osek k žádosti obce Veltruby o napojení na vodovodní přivaděč z důvodu zřízení vodovodu
v obci Veltruby včetně využití kapacity 2ltr/s
Starosta informoval o žádosti obce Veltruby o možnost napojení na vodovodní přivaděč. Obec Velký Osek společně s obcí
Volárna využívá jako zdroj prameniště u obce Tři Dvory. Na základě uzavřené smlouvy s městem Kolín může obec Velký Osek
využívat z uvedeného prameniště až 10ltr/s. V současné době obec využívá kapacitu kolem 2,5 litr/s. Do budoucna po napojení
dalších lokalit (zejména v oblasti na Šanghaji směrem k Volárně) by obec mohla využívat kolem 6 ltr/s. Je třeba rozhodnout, zda
obec Velký Osek poskytne ze svých kapacit 10 ltr/s část obci Veltruby a to 2ltr/s. Pokud obec Velký Osek nebude souhlasit
s přenecháním tohoto množství ve prospěch obce Veltruby, pak se obec Veltruby nebude moci připojit na vodovod z uvedeného
prameniště. Po diskusi bylo dohodnuto, že obec Velký Osek poskytne obci Veltruby 2 ltr/s s podmínkou, že s obcí Veltruby bude
podepsána smlouva s ustanovením, že pokud bude ohrožena dodávka vody pro Obec Velký Osek, nebude obec Veltruby moc
vodovodní přivaděč použít na úkor obce Velký Osek.
5) Pozemky pod silnicemi v ulici V Zahradách
Současným majitelem silnic v ulici V Zahradách byla obci Velký Osek zaslána výzva na zaplacení bezdůvodného obohacení za
užívání silnice. Starosta přednesl stanovisko osloveného advokáta, pana Ondřeje Chalupy, v uvedené věci. Starosta
konstatoval, že obec nemá prokazatelně k této komunikaci vlastnické právo ani kolaudační souhlas, obec tuto stavbu
nerealizovala, ani ji nestavěla bez souhlasu vlastníka pozemku, a tudíž nemůže nést jakoukoli právní odpovědnost za užívání
místní komunikace, pouze zabezpečuje v určitých případech, aby taková cesta mohla být jako místní komunikace používána,
např. odhrnutím sněhu. Obec komunikaci nevyužívala, tu využívali občané. Obec se ke komunikaci nikdy nechovala jako
vlastník, pouze v nezbytném rozsahu zajišťovala její průjezdnost a průchodnost zej, pro složky IZS, zásobování a majitele
nemovitostí. Obec tedy ani nemůže uhradit majiteli pozemku požadované částky za bezdůvodné obohacení. Z diskuse
vyplynulo, že všichni členové rady mají na tuto věc stejný názor a to ten, že obec nebude platit majiteli pozemku požadované
částky za údajné bezdůvodné obohacení.
6) Účast obce v exekučních dražbách nemovitostí
Starosta informoval o zrušené dražbě nemovitosti u Máčidla. Exekutor pravděpodobně udělal chybu při přípravě dražby, kdy se
nemovitost neměla dražit jako celek, ale s ohledem na podmínky se měla dražit pouze část nemovitosti. Předpokladem je, že
bude vypsána druhá dražba, tentokrát již pouze na část nemovitosti. Obec by se případné dražby měla účastnit, aby se
zamezilo spekulativnímu pořízení nemovitosti za účelem dalšího prodeje, jako se to stalo v lokalitě na Šanghaji v ulici Riegrova.
Rada se shodla na tom, že by se obec měla případné dražby účastnit.

7) Konzultační den s ČEZ pro občany
Vedoucí obecního úřadu informoval o možnosti uskutečnit pro občany obce tzv. konzultační den se společní ČEZ, a.s. Do obce
by se mohl dostavit zástupce uvedené společnosti a mohl informovat občany o produktech, smlouvách atd. Službu by mohli
využít zejména starší občané a postižení, kteří se nemohou dostavit k projednání svých záležitostí k informačním centrům
umístěných ve velkých městech. Realizace konzultačního dne by byla provedena za strany společnosti ČEZ, a.s. zdarma.
8) Nákup vozidla pro přepravu osob a nákladů úředníků
Starosta informoval o potřebě pořídit služební motorové vozidlo pro služební cesty úředníků obce. V současné době disponuje
obec dvěma vozidly, jenž jsou již značného stáří, a jsou denně používány technickými pracovníky obce a sběrného dvora pro
přepravu materiálu v rámci provádění různých oprav v obci a slouží tedy zejména k zajišťování provozně technických záležitostí
obce. Úředníci obce tak používají k služebním jízdám svá vlastní soukromá vozidla a jsou jim vypláceny cestovní náhrady. Mgr.
Dupák navrhl oslovit automobilku TPCA v Ovčárech, která by v současné době mohla navrhnout obci zajímavou cenovou
nabídku. Místostarosta Fagoš navrhl udělat přehled vyplácených cestovních náhrad za roční období, aby bylo možné srovnání,
kolik obec vydá finančních prostředků za proplácení cestovních náhrad.
9) Odpadové hospodářství – zejména třídění plastů
Starosta informoval o předložené nabídce společnosti NYKOS na svoz plastového odpadu prostřednictvím pytlů. Tato cenová
nabídka je neúměrně vysoká s ohledem na stávající systém „door to door“ (DTD). Ostatní členové rady souhlasí, že nabídka na
svoz plastů prostřednictvím je neúměrně vysoká a nebude využita. RNDr. Munzar poukázal na to, že v současné době jsou
zejména kontejnery na plast přeplněné. Důvodem je pravděpodobně situace kolem koronaviru, kdy jsou občané více
v domácnostech a tím vzniká i větší hromadění odpadu. Starosta sdělil, že poptá společnost NYKOS o zařazení dalších
svozových dnů na plasty a papír.
10) Spolupráce s JONCZ na budování optické sítě a nájemní smlouva na „nový“ vodojem
Starosta přednesl informaci o nabídce JON CZ na spolupráci při budování optické sítě. Smlouva by byla na 10 let s věcným
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břemenem 300 Kč/m . Uvedenou dobu by síť provozovali. Po praktické stránce nicméně nejsou pravděpodobně schopni
kapacitně plnit termíny výstavby optické sítě, což se ukázalo nyní při rekonstrukci ulice Politických vězňů i dříve při výstavbě
vodovodu. Proběhla diskuse, zda jít cestou wifi sítí nebo optické sítě.
Dále starosta informoval o uskutečněném jednání se zástupci společnosti o možnosti využití nového vodojemu jako vysílacího
bodu pro poskytování internetového připojení prostřednictvím wifi. Dle jeho názoru by v obci měl být zastoupen mimo
celorepublikových zástupců spol. O2, Vodafone, T-Mobile, také regionální poskytovatel. JON CZ má v současné době smlouvu
na starý vodojem, který bude během roku demontován. Současně má se společností JON CZ smlouvu o poskytování internetu
mnoho domácností. JON CZ nabízí za pronájem na nový vodojem hradit obvyklou částku 30 tis. Kč za rok. Technicky lze
vysílací bod na nový vodojem umístit. RNDr. Munzar upozornil na možný střet s ohledem na poskytnutou dotaci na výstavbu
vodojemu. Starosta prověří, zda umístění vysílacího bodu není v rozporu s podmínkami přidělené dotace. Po diskusi bylo
dohodnuto, že optická síť se zatím nebude budovat a starosta uzavře smlouvu s JONCZ na využití nového vodojemu pro
poskytování internetu.
Usnesení č. RO/2/30/3/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy o využívání „nového“ vodojemu ve prospěch společnosti JONCZ za účelem poskytování
internetového připojení v obci formou WIFI za cenu 30 tis. Kč bez DPH za rok.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
11) Nájemní smlouva s VODAFONE na „starý“ věžový vodojem
Starosta informoval o uplynutí nájemní smlouvy s firmou VODAFONE na využívání starého vodojemu pro poskytování mobilních
služeb. Je nutné zvážit, na jakou dobu bude nájemní smlouva prodloužena s ohledem na připravovanou demontáž starého
vodojemu. VODAFONE požádal o prodloužení smlouvy o 1 rok. Bylo uskutečněno také jednání s možností umístění vysílače na
nový vodojem. Po diskusi bylo dohodnuto, že starosta dohodne se společností smlouvu tak, aby obec nebyla sankcionována
v případě, že bude starý vodojem demontován před uplynutím nájemní smlouvy.
Usnesení č. RO/3/30/3/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy max. o 12 kalendářních měsíců na využívání „starého“ vodojemu ve prospěch společnosti
VODAFONE za účelem poskytování mobilních služeb za podmínky, že bude součástí smlouvy ustanovení o tom, že obec
nebude sankcionována v případě, pokud bude „starý“ vodojem demontován před uplynutím nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
12) Náměty na odkup pozemků do vlastnictví obce
Starosta navrhl vytipovat pozemky vhodné pro obec, které by se mohly v dohledné době pořídit.
13) Využití bývalých Českých dřevařských závodů soukromým investorem
Starosta předložil členům rady studii na využití reálu bývalých Českých dřevařských závodů. O lokalitu projevil zájem investor,
který by zde chtěl vyrábět plastové díly do nákladních aut. Dle předpokladu by zde ve dvou směnách pracovalo cca 150
zaměstnanců. Byla diskutována otázka možnosti příjezdu a odjezdu nákladní kamionové dopravy. V rámci diskuse byla řešena
otázka zejména kamionové dopravy přes železniční přejezd a velikost provozu (zejména výška objektu) s ohledem na budování
zástavby pro bydlení v jeho bezprostřední blízkosti. Dalším problémem by mohla být nedostatečná kapacita podtlakové
kanalizace pro tento provoz. Vhodné by bylo zachovat železniční vlečku do areálu a využívat ji pro návoz a odvoz materiálu. Po
diskusi bylo dohodnuto, že se investorovi potvrdí jeho záměr s lokalitou s určitými podmínkami, které budou členy rady
vydefinovány.

14) Konkurz na ředitele/ku MZŠ
Starosta informoval o konci funkčního období ředitelky Masarykovy základní školy. V této souvislosti je třeba rozhodnout, zda
bude vypsán konkurz na místo ředitele/ky školy. Po diskusi bylo dohodnuto, že bude vypsán konkurz na uvedené místo.
Rada obce Velký Osek
schvaluje
vypsání konkurzního řízení na pozici ředitel/ka příspěvkové organizace obce Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem
Vrchlického 236, Velký Osek, IČ: 463 90 529 (dále jen „MZŠ“)
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
15) Libická spojka – přestavba
Starosta informoval o zamýšlené stavbě Libické spojky a zřízení recyklační linky v prostorách vlakového nádraží v obci. Obec
zašle dopis s konstatováním, že nesouhlasí se zveřejněným zápisem z veřejného projednávání z října minulého roku a
současně uvede návrh na zřízení recyklační linky u tělesa dálnice mezi obcí Velký Osek a Libice nad Cidlinou.
16) Příspěvek Diakonii Broumov – sběr a využívání textilu
Starosta informoval o žádosti organizace na poskytnutí příspěvku z důvodu současné neprodejnosti recyklovaného textilu.
Diakonie odváží oděvy z kontejnerů v obci zdarma. Starosta navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 10 tis. Kč, což radní
podpořili.
17) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval o zrušení hromadných akcí konaných v rámci obce. Obecní úřad jedná se společností T-Mobile o nabídce
na pořízení internetu v rámci obecního úřadu. Obecní úřad pořídil nové prezentační předměty obce.
Usnesení č. RO/5/30/3/2020:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova 671,
Velký Osek, IČ: 709 26 735 (dále jen „MŠ“), a Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem Vrchlického 236,
Velký Osek, IČ: 463 90 529 (dále jen „MZŠ“), za rok 2019 bez výhrad;
II. schvaluje
a) využití přebytku z hospodaření MZŠ za rok 2019 ve výši 264 906,61 Kč pro provozní či investiční potřeby MZŠ v roce 2020;
b) využití přebytku z hospodaření MŠ za rok 2019 ve výši 55 624 Kč pro provozní či investiční potřeby MŠ v roce 2020;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
18) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 30. 3. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 4. 2020
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 6. 4. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 6. 4. 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/1/30/3/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 30. 3. 2020
1) Opatření obecního úřadu v souvislosti se zabráněním šíření epidemie koronaviru
a) otevírací doba a přítomnost zaměstnanců na obecním úřadě
b) poplatky, stočné a jejich splatnost, nájemné
c) zásobování obyvatel – roušky, dezinfekce, potraviny aj.
2)
3)

Projekty obce
a) zateplení Dělnického domu + oprava špaletových oken
b) revitalizace sportovního areálu
c) rekonstrukce chodníků Palackého, Prokopa Holého, Politických vězňů
d) rozšiřování veřejného osvětlení – solární a klasické osvětlení, a multifunkční stojany, autobusové zastávky
e) rekonstrukce hodin u ZŠ
f) rekonstrukce školních hřišť
g) zeleň v extravilánu
h) orientační a informační systém obce
ch) oprava balkónů a zábradlí v bytovém domě č.p. 777
i) vysokorychlostní internet v obci
j) rekonstrukce domu s pečovatelskou službou
k) digitální úřední deska před obecním úřadem (tzv. digikiosek)
l) nabídka na projekt demolice „starého“ věžového vodojemu a využití vrtu u zdymadel, doprojektování některých
vodovodních řadů
m) vodovodní přípojky na „starých“ vodovodních řadech (Jiráskova, Sluneční, Sokolovská, Švermova)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Vyjádření obce Velký Osek k žádosti obce Veltruby o napojení na vodovodní přivaděč z důvodu zřízení vodovodu
v obci Veltruby včetně využití kapacity 2 litry/sekundu
Pozemky pod silnicemi v ulici V Zahradách (Žirovnický)
Účast obce v exekučních dražbách nemovitostí
Konzultační den s ČEZ pro občany
Nákup vozidla pro přepravu osob a nákladů úředníků
Odpadové hospodářství – zejm. třídění plastů
Spolupráce s JONCZ na budování optické datové sítě a nájemní smlouva na „nový“ vodojem
Nájemní smlouva s VODAFONE na „starý“ věžový vodojem
Náměty na odkup pozemků do vlastnictví obce
Využití bývalých Českých dřevařských závodů soukromým investorem
Střet zájmů členů rady
Konkurz na ředitelku MZŠ
Libická spojka – přestavba
Příspěvek Diakonii Broumov – sběr a využívání textilu
Organizační a provozní záležitosti – techničtí zaměstnanci, knihovnice, služby na sběrném dvoře, údržba zeleně,
pytlový svoz plastů, hromadné akce v obci (akce „Z“, Den s historickou technikou, Dračí lodě, rybářské závody aj.),
rekultivace skládky, T-Mobile – nová internetové připojení a Microsoft Office, dovybavení JPO III Hasiči Velký Osek,
prezentační předměty obce

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 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.

