Zápis z 25. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 14. 4. 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: 14. 4. 2020 od 17:00 do 19:00, 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) je přítomno nebo připojeno video hovorem prostřednictvím aplikace Skype 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. V průběhu projednávání bodu „Dar Středočeského
kraje za třídění odpadu“ se z jednání rady odpojil prostřednictvím aplikace Skype v 17:36 minut Mgr. Michal Dupák.
Usnesení č. RO/1/14/4/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 4. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Nákup vozidla pro služební cesty zaměstnanců obce
Starosta seznámil členy rady se zpracovanými podklady o vyčíslených ročních nákladech na použití soukromých vozidel a
hromadných dopravních prostředků úředníky obecního úřadu pro zajištění potřeb a chodu obecního úřadu. Do pokladů byly
zapracovány též přibližně vyčíslené náklady na služební cesty uskutečněné starostou obce a vedoucím úřadu, kteří si dosud
cestovní náhrady za vykonané služební cesty standardně nevykazovali. Současně není v podkladech uvedeno vyčíslení
nákladů za použití vozidel v rámci služebních cest po obci. Souhrnné vyčíslení nákladů na cesty úředníků a starosty obce činí
cca 60 tis. za kalendářní rok. Starosta připomněl, že nelze nařídit úředníkovi obecního úřadu, aby použil k vykonání služební
cesty své soukromé vozidlo. Po provedené diskusi bylo dohodnuto pořízení motorového vozidla pro zajištění výkonu v rámci
služebních cest úředníků obecního úřadu do hodnoty cca 250 tis. s tím, že nejdříve dojde k oslovení zástupců TPCA, kteří by
mohli v rámci dobrých vztahů nabídnout obci vozidlo za zvýhodněnou cenu.
Usnesení č. RO/2/14/4/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením služebního vozidla pro potřeby obecního úřadu obce Velký Osek na přepravu osob a drobného nákladu za
maximální kupní cenu 250 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Řešení personální situace obecní policie
Starosta informoval o dlouhodobých zdravotních problémech jednoho ze strážníků obecní policie. Strážník je v pracovní
neschopnosti již od cca poloviny ledna a v současné době nemá ještě absolvovanou rehabilitaci nařízenou ošetřujícím
doktorem, a to i si ohledem na probíhající epidemii koronaviru. Není tedy zřejmé, kdy bude moci nastoupit zpět do zaměstnání a
jakou bude moci vykonávat práci. Činnost obecní policie je prozatímně zajišťována jedním strážníkem a jeho možnosti jsou tak
omezené. V této souvislosti je třeba zvážit možnost rozšíření členů obecní policie na tři pracovníky. Toto rozšíření by bylo
vhodné i pro další období s ohledem na efektivnější plánování směn a nasazení při činnostech v rámci obce. Starosta navrhl
zřídit další pracovní místo strážníka obecní policie a následně vypsat výběrové řízení na tuto novou pracovní pozici. V rámci
diskuse bylo rozhodnuto o zřízení nového pracovního místa strážníka obecní policie a vypsání výběrového řízení.
4) Zubař v obci Velký Osek
Starosta přednesl informace o uskutečněných jednáních s MUDr. Mikusem o ukončení jeho zubařské praxe v obci. MUDr. Mikus
oznámil 16. 3. 2020 prostřednictvím emailu starostovi obce, že odchází do důchodu. Starosta požádal MUDr. Mikuse o zprávu
v termínu do 15. 4. 2020, zda bude mít za sebe náhradu s dostupností pro obyvatele obce. Vzhledem k tomu, že MUDr. Mikus
nezareagoval na uvedený email ani jiným způsobem nekomunikoval, začal starosta obce situaci řešit s Krajským úřadem pro
Středočeský kraj. Dne 8. 4. 2020 byla starostovi obce podána MUDr. Mikusem informace, že vede jednání s MUDr.
Popovičovou o jejím možném převzetí praxe v obci. Následně starosta jednal s MUDr. Popovičovou o možnosti zřídit praxi
v obci a sdělil, že obec jednoznačně zřízení praxe podporuje. V současné době probíhá jednání MUDr. Mikuse, MUDr.
Popovičové a MUDr. Kulhánka o zřízení nové praxe v obci.
5) Projekty – realizace v roce 2020 v návaznosti na vývoj epidemie koronaviru a očekávaný pokles daňových příjmů
Starosta informoval o pravděpodobném poklesu daňových příjmů pro rozpočet obce v roce 2021 o cca 10 %. V této souvislosti
je třeba zvážit, zda obec přistoupí k utlumení připravovaných projektů pro rok 2020 a další nebo zda bude v těchto projektech
pokračovat. Starosta upozornil, že obec má v současné době k dispozici dostatek finančních prostředků proto, aby se projekty
zrealizovaly a po provedených realizacích bude k dispozici ještě dostatečná finanční rezerva pro případ neočekávaných
skutečností souvisejících s poklesem daňových příjmů. V rámci diskuse se rada shodla na tom, že se bude v připravovaných
projektech pokračovat, a to i s ohledem na podané žádosti o dotace na některé projekty. V pozdější době by již dotace na
některé projekty nemusely být poskytovány. Členové rady doporučili vyčkat dalšího vývoje.
6) Dary od TPCA na opatření koronaviru a dar od Středočeského kraje za třídění odpadů
Starosta informoval o nabízeném daru od společnosti TPCA v souvislosti s opatřeními proti koronaviru v hodnotě 25 tis. Kč. Je
třeba rozhodnout, zda bude dar obcí přijat a na jaký konkrétní účel bude v rámci opatření proti koronaviru použit. Rada
rozhodla, že dar od TPCA bude přijat a bude oslovena MZŠ a MŠ, jakým způsobem by mohl být dar v jejich prostorách využit.
Dále starosta sdělil stanovisko Středočeského kraje k poskytnutému daru za druhé místo v třídění odpadů v kategorii obcí 2 000
– 9 999 obyvatel. Obec musí dar přijmout usnesením zastupitelstva obce. Byť má rada obce možnost v rámci svých svěřených
pravomocí rozhodnout o přijetí daru, navrhl starosta posečkat s rozhodnutím o přijetí až do doby zasedání zastupitelstva obce.
V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:36 odpojil prostřednictvím služby Skype Mgr. Michal Dupák. Po diskusi bylo
dohodnuto, že přijetí daru bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.

7) Cenová nabídka na zpracování studie „Rekonstrukce sportovního areálu ve Velkém Oseku“
Starosta informoval o obdržené cenové nabídce na zpracování studie „Rekonstrukce sportovního areálu ve Velkém Oseku“
zaslanou společností Adonis Projekt spol. s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Cenová nabídka na zpracování studie je v souladu
se záměrem obce provedení rekonstrukce sportovního areálu ve Velkém Oseku. V této souvislosti je třeba rozhodnout, zda
bude obec spolupracovat s uvedenou společností za podmínek uvedených v cenové nabídce.
Usnesení č. RO/3/14/4/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením dohody se společností Adonis Projekt spol. s.r.o. a s cenovou nabídkou na zpracování studie „Rekonstrukce
sportovního areálu ve Velkém Oseku“ za podmínek uvedených v cenové nabídce, tj. max. hodnota zakázky nepřesáhne
131 100 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Různé, organizační a provozní záležitosti
a) zrušení kulturních a společenských akcí
V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru starosta navrhl zrušení všech připravovaných kulturních a sportovních akcí v obci
předběžně do konce června tohoto roku. Rada se shodla na realizaci tohoto opatření.
b) Starosta obce Velký Osek
Informoval o probíhající rekonstrukci sokolovny. Vzhledem k epidemii koronaviru se podílí na rekonstrukci dostatek zástupců
sokola a termín zprovoznění sokolovny do 31. 8. 2020 tak bude pravděpodobně dodržen. Rada obce potvrdila, že trvá na
stanoveném termínu zprovoznění sokolovny. Uvedeno do provozu musí být nejméně tělocvična a šatny se sociálním zařízením.
Dále navrhl posunutí konání zastupitelstva s ohledem na probíhající epidemii koronaviru. Po diskusi byl termín dalšího konání
zastupitelstva stanoven na 19. 5. 2020 od 19:00 hodin.
c) Místostarostka Mgr. Křičková
Podala informaci z jednání o přípravě opravy průčelí kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jednání byli přítomni zástupce obce,
farnosti Kolín a firmy vysoutěžené v rámci veřejné zakázky. Práce by měly začít v průběhu června (možná i dříve podle situace
s epidemií koronaviru) a skončit nejpozději v říjnu tohoto roku. Ještě před zahájením opravy proběhne kontrolní jednání opět se
zástupci obce. Ti se budou i v průběhu provádění opravy účastnit kontrolních dní.
Dále uvedla, že možnosti objednání a dovozu potravin do domácnosti z prodejny „Desítka“ pravidelně využívají pouze tři
senioři. Dovoz zajišťují zaměstnanci potravin „Desítka“.
Sdělila, že v prostorách kolem zmrzlinového stánku u obecního úřadu se shlukují lidé, kteří nedodržují předepsané vyhlášení
vlády v souvislosti s epidemií koronaviru. Navrhla tedy doporučit panu Pulkrábovi, aby zákazníky informoval o stanovených
povinnostech a současně prioritně prodával zmrzlinu formou termo kelímků tak, aby ke shlukování osob docházelo v co
nejmenší míře.
d) RNDr. Munzar
Vznesl dotaz k žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně a polních cest v extravilánu obce, konkrétně zda obec chce dotaci využívat
s ohledem na stanovené podmínky, zejména udržitelnost vysazeného porostu v dané době 10 let. Vysoutěžená firma má dle
podmínek zajistit udržitelnost po dobu 3 let, zbytek doby bude zajišťovat obec. Starosta odpověděl, že po konzultaci
s předsedou Výboru pro životní prostředí bude obec uvedené podmínky respektovat s tím, že do specifikace k veřejné zakázce
stanoví podmínku, že vysoutěžená firma bude zajišťovat udržitelnost porostu po celou dobu 10 let.
9) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dne4. 5. 2020.
Ve Velkém Oseku dne 14. 4. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 4. 2020
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 15. 4. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 15. 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/1/14/4/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 14. 4. 2020
1. Nákup vozidla pro služební cesty zaměstnanců obce;
2. Řešení personální situace obecní policie;
3. Zubař ve Velkém Oseku;
4. Projekty – realizace v roce 2020 v návaznosti na vývoj situace epidemie koronaviru a očekávaný pokles daňových
příjmů;
5. Dary od TPCA na opatření proti koronaviru a Dar od Středočeského kraje za třídění odpadů;
6. Cenová nabídka na zpracování studie „Rekonstrukce sportovního areálu ve Velkém Oseku“
7. Různé, organizační a provozní záležitosti.
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 4 . 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.

