Zápis z 27. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 19. 5. 2020
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Veronika Křičková
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák
Den, doba a místo konání zasedání: 19. 5. 2020 od 19:30 do 22:00, 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 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.
Usnesení č. RO/1/19/5/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 19. 5. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Napojování na vodovod
Starosta informoval členy rady obce o provedených jednáních k instalaci vodoměru do nemovitostí v obci v souvislosti
s dokončením výstavby vodovodu v obci. V průběhu letních měsíců bude vypsáno koncesní řízení na provozovatele vodovodu.
Součástí koncesního řízení bude také specifikace vodoměru, který bude následně dodáván do nemovitostí. Lze použít
analogový vodoměr s ručním odečtem nebo chytrý vodoměr s dálkovým odečtem bez nutnosti vstupovat do jednotlivých
nemovitostí. Pořizovací náklady na analogový vodoměr jsou cca do 1000 Kč, pořizovací náklady na vodoměr s dálkovým
odečtem jsou cca 3000 Kč Životnost analogového vodoměru je zhruba 5 let, zatímco životnost vodoměru s dálkovým odečtem
je až 10 let. Po ukončení koncesního řízení může nový provozovatel osazovat vodoměry s dálkovým odečtem u všech
nemovitostí v průběhu 3 měsíců na náklady obce. Občané, kteří se budou chtít napojit svou nemovitost dříve, tak budou moci
učinit za podmínek stanovených obcí, kdy obec bude hradit základní analogový vodoměr. Pokud bude občan obce požadovat
vodoměr s dálkovým odečtem, bude si tento hradit samostatně. Následně proběhla diskuse k možným variantám pořízení
různých druhů vodoměrů a způsobu jejich financování.
3) Chodník Prokopa Holého od přejezdu až k ulici Smetanova
Starosta informoval o dodané projektové dokumentaci k realizaci chodníku v ulici Prokopa Holého. V části od železničního
přejezdu po ulici Smetanova budou do dokumentace ještě doplněny některé skutečnosti – parkovací místa u nemovitostí a
veřejné osvětlení. Současně sdělil, že v rámci křižovatky s ulicí Volárenská nebude realizován kruhový objezd, protože řešení
křižovatky vychází již z dřívějšího projektu opravy krajské silnice, kterou bude realizovat KSÚS.
4) Dar 40 tis. Kč od Středočeského kraje za třídění odpadů 2019 – 2. místo
Starosta informoval o možnosti vyslovení souhlasu s přijetím daru 40 tis. Kč od Středočeského kraje za třídění odpadů za rok
2019 radou obce, kdy se obec Velký Osek umístila ve své kategorii na 2. místě.
Usnesení č. RO/2/19/5/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
přijetí daru ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu obce Velký Osek od Středočeského kraje za 2. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“
v roce 2019 v kategorii obcí 2 000 – 10 000 obyvatel.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Konkursní komise na výběr ředitel/ka MZŠ
Starosta informoval o připravovaném výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku.
Proběhla diskuse nad výběrem členů výběrové komise. Jednotlivé členy výběrové komise jmenuje Česká školská inspekce,
Krajský úřad Středočeského kraje, zřizovatel MZŠ, pedagogický sbor příslušného školského zařízení, školská rada příslušného
školského zařízení. Členy výběrové komise za zřizovatele byli navrženi starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal a předsedkyně
školské rady Mgr. Veronika Křičková.
Usnesení č. RO/3/19/5/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s účastí Mgr. Pavla Drahovzala a Mgr. Veroniky Křičkové v konkursní komisi pro výběr uchazeče/ů na pozici vedoucí – ředitel/ka
– příspěvkové organizace Masarykova základní škola Velký Osek, který probíhá od května 2020.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Optická síť JONCZ
Starosta informoval o uskutečněném jednání s vedením společnosti JONCZ o využití možnosti zřídit optickou síť v obci Velký
Osek. Pokud by obec prováděla v obci nějaké výkopové práce, JONCZ by položil do výkopu optický kabel. Projekt vytvoření
optické sítě není časově ohraničen, výstavba bude trvat několik let. Proběhla diskuse nad způsobem provedení projektu.
7) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 19. 5. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 5. 2020
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 25. 5. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 25. 5. 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/1/19/5/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 19. 5. 2020
1) Zahájení
program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Napojování na vodovod
3) Chodník Prokopa Holého od přejezdu až k ulici Smetanova
4) Dar 40 tis. Kč od Středočeského kraje za třídění odpadů 2019 – 2. Místo
5) Konkurzní komise na výběr ředitel/ka MZŠ 6) Optická síť JONCZ
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 19. 5. 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.
----------OMLUVEN---------------------OMLUVEN-----------Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

