Zápis z 32. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 18. 8. 2020
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Veronika Křičková, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák

Nepřítomní členové rady: -------------------Den, doba a místo konání zasedání: 18. 8. 2020 od 18:30 do 19:00, 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 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/1/18/8/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 8. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Personální situace obecní policie
Starosta informoval, že strážník obecní police pan Kučera požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou, na
podkladě jednání s ním je zřejmé, že nechce v pracovním úvazku vůči obci pokračovat. Rada se shodla, že není
důvod tomuto odchodu bránit.
3) Nákup „chytrých vodoměrů“
Na podkladě nabídek od společnosti KAPKA a od společnosti ENERGIE AG Kolín se za účelem zajištění
kontinuálního přehledu o provozování vodovodu a zlepšení služby pro občany rada shodla na pořizování „chytrých
vodoměrů“ (tj. s bezdrátovým dálkovým odečtem spotřebované vody z obecního vodovodu bez nutnosti vstupovat
do domácností kvůli odečtům), přičemž by je obec nakupovala postupně do cca poloviny roku 2021 v závislosti na
rychlosti napojování obyvatel na vodovod, a to v počtu až 400 ks, pokud k tomu zastupitelstvo vyčlení rozpočtové
prostředky ve výši cca 1,1 mil. Kč (1 ks = 2 235 Kč bez DPH), o čemž bude jednat zastupitelstvo dne 18. 8. 2020.
3) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle
potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 18. 8. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 8. 2020
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 25. 8. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 25. 8. 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/1/18/8/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 18. 8. 2020
1) Personální situace obecní policie
2) Nákup „chytrých vodoměrů“
3) Závěr
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 8. 2020 - 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.
Mgr. Veronika Křičková
Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

