Zápis z 38. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 26. 10. 2020
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Veronika Křičková, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš
Den, doba a místo konání zasedání: 26. 10. 2020 od 19:00 do 21:00, jednání online prostřednictvím služby SKYPE
1) Zahájení zasedání rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že dle přihlášení ke
službě jsou přítomni 4 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/1/26/10/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 10. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Věcná břemena ČEZ – kNN ulice Politických vězňů, ulice Revoluční
Starosta informoval o záměru firmy ČEZ ke zřízení věcného břemene za položení kNN v rámci ulice Politických vězňů a ulice
Revoluční. Cena za věcné břemeno kNN v ulici Politických vězňů je stanovena na 60 tis. Kč a cena za věcné břemeno kNN v ulici
Revoluční byla stanovena na 266 800 Kč.
Usnesení č. RO/2/26/10/2020:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) se stanovením věcného břemene pro ČEZ k uložení kabeláže v ulici Politických vězňů, k NN na pozemcích 667/34, 687/9, vše v k.ů.
a obci Velký Osek, za jednorázovou částku 60 tis. Kč bez DPH;
b) se stanovením věcného břemene pro ČEZ k uložení kabeláže v ulici Revoluční, k NN na pozemcích p. č. 897, 949, 951, 1054, 1059,
1085, 1088, 11110, 15/1, 31/9, 390/4, 393/4, 394/4, 402/2, 402/16, 408/35, 410/2, 412/22, 413/31, 413/37, 424/31, 424/32, 424/36,
424/62, 424/65, 424/66, 424/73, 736/1, 736/2, 736/3, 741/1, 749/1, st. 796 vše v k.ů. a obci Velký Osek, v délce 1334 m, za
jednorázovou částku 266 800 Kč bez DPH;
c) s pověřením pro starostu obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) a b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Knihovní řád
Starosta informoval o návrhu nového knihovního řádu, který byl aktualizován s ohledem na nový knihovnický systém Clavius a možnosti
služeb knihovny. Jedná se o základní dokument knihovny. V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné závažné připomínky. Nový knihovní
řád bude účinný od 1. 1. 2021.
4) Využití personální agentury pro výběr strážníka obecní policie
Starosta informoval o skutečnosti, že obec vyhlásila již poněkolikáté výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážníka obecní
policie v obci Velký Osek. Na tato vyhlášená výběrová řízení se dosud nepřihlásil žádný uchazeč. Vedoucí úřadu proto oslovil několik
personálních agentur, které zaslaly cenové nabídky na spolupráci. Personální agentura by provedla inzerci na největších inzertních
webech včetně FCB a mohla by provést i prvotní selekci případných uchazečů. Cena za zprostředkování inzerce a prvotní výběr se
pohybuje v řádu desítek tisíc korun. V rámci diskuse proběhlo několik návrhů na nastavení pobídky pro případné uchazeče. Mgr. Dupák
navrhl zřídit náborový příspěvek ve výši 50 tis. Kč, který bude vyplacen po uplynutí 6 měsíců od nástupu na pracovní pozici
s podmínkou uzavření smlouvy s obcí Velký Osek na dobu nejméně 6 let. V rámci diskuse bylo dohodnuto, že obec nejprve vypíše
nové výběrové řízení s uvedením náborového příspěvku a v případě nezájmu bude zvažovat další možnosti včetně možnosti oslovení
personální agentury.
5) Migrace emailů a Microsoft 365
Starosta informoval o provedení migrace emailových schránek úředníků obecního úřadu od společnosti Gallileo Corporation, která obci
spravuje tyto emailové schránky společně se správou webových stránek. Emailové schránky budou převedeny pod Microsoft, aby
v rámci pracovní činnosti mezi úředníky obecního úřadu mohlo docházet k efektivnější výměně informaci a vzájemnému sdílení
dokumentů. Součástí procesu je i využívání nástrojů Microsoft 365 tak, aby v případě potřebných situací, zejména v souvislosti
s pandemií koronaviru, byla zajištěna možnost práce i mimo budovu obecního úřadu.
6) Příspěvek DIAKONII Broumov na třídění a využití odpadního textilu
Starosta informoval o současné těžké situaci na poli třídění a využití odpadního textilu. V této souvislosti požádala firma obce, ve
kterých spolupracuje na systému třídění a využití odpadního textilu, o finanční příspěvek na provozování této činnosti. V rámci diskuse
bylo rozhodováno, zda vyčlenit finanční příspěvek z obecního rozpočtu.
Usnesení č. RO/3/26/10/2020:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s poskytnutím finančního příspěvku pro činnost DIAKONIE Broumov na třídění a využití odpadního textilu ve výši 5 tis. Kč;
b) s pověřením pro starostu obce činit veškeré nezbytné právní úkony a jednání k zajištění písm. a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

7) Příspěvek od NYKO na třídění plastů v roce 2019 + sběr a svoz odpadů v roce 2021
Starosta informoval o návrhu smlouvy od NYKO na příspěvek na třídění plastů za rok 2019. Svazek obcí Ny-Ko nabízí obci Velký Osek
příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 1 200 Kč za tunu za třídění plastů podle tonáže, kterou obec vytřídila za rok 2019. Obec vytřídila
v roce 2019 cca 60,5 tuny plastů. Celkovou částku, kterou by tedy obec měla obdržet je 72 786Kč. Výbor životního prostředí souhlasí
s přijmutím nabízeného příspěvku. Následně proběhla diskuse nad problematikou svozu odpadů v roce 2021 a nutností navýšení ceny
celkem o 150 tis. Kč za odvoz odpadů.
Usnesení č. RO/4/26/10/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s přijmutím finančního příspěvku na úhradu separace plastů za rok 2019 od svazku obcí NY-KO ve výši 72 786 Kč;
b) s nárůstem nákladů za službu svoz odpadů dodávaných přímo společnosti NYKOS pro rok 2021 o 150 tis. Kč bez DPH;
c) s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné právní úkony k naplnění bodu II. písm. a) a b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Projekty obce
a) Chodník v ulici Palackého
Starosta informoval o skutečnosti, že se zahajuje oprava chodníku v ulici Palackého od kontejnerových stání k železničnímu přejezdu
na Šanghaj. Chodník bude zvýšen cca o 15 cm nad terén, protože v současné době je po rekonstrukci silnice utopen pod ní a hrozí, že
při deštích zde bude ležet velké množství vody. Dopracovává se projektová dokumentace na chodník od železničního přejezdu směrem
k továrně AIS.
b) KODUS
Pan architekt Berdych dodělává na projektu protihluková opatření na základě požadavků Českých drah a hygienické stanice.
c) Veřejná prostranství
Obec může na příští programovací období v rámci podpory OPŽP připravit projekt směřovaný na veřejné prostranství. V rámci diskuse
byly řešeny jednotlivé části obce, kde by se dal takový projekt zhodnotit. Jedním z návrhů bylo například Náměstí Petra Bezruče,
minerální pramen na Husově náměstí nebo nově vzniklý prostor vedle obecního dvora umístěného naproti obecnímu úřadu.
d) Sportoviště MZŠ
Starosta informoval o skutečnosti, že podepsal smlouvu o dílo se společností Sportovní podlahy Zlín, která vyhrála výběrové řízení na
rekonstrukci sportoviště. Předběžně bylo dohodnuto, že vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám proběhne rekonstrukce
v průběhu příštího roku.
e) Work-out
Starosta informoval o přípravách na realizaci work-outového hřiště v prostoru areálu fotbalového hřiště. Stavba bude realizována
během příštího roku.
f) Zavlažovací hřiště
Starosta informoval o záměru klubu Viktoria Velký Osek o možnosti realizace instalace podzemního zavlažovacího systému na
fotbalovém hřišti. S ohledem na zhoršující se klimatickou situaci zejména v letních měsících je zde potřeba vhodněji a účinněji provádět
zavlažování trávníku. Zástupci Viktorie v současné době zjišťují nákladovost realizace. Z diskuse vyplynulo, že obec by případně mohla
realizaci podpořit s ohledem na předložené podklady.
9) Příprava rozpočtu obce na rok 2021 + investiční plán na roky 2021 – 2025
Starosta informoval o přípravě rozpočtu obce na rok 2021. Informace v současné době nejsou příliš relevantní a nelze úplně přesně
vycházet z predikce Ministerstva Financí na základě vydané kalkulačky. Starosta předpokládá, že bude muset pravděpodobně vycházet
z rozpočtu obce stanoveného pro rok 2017/2018, protože dle odborníků se předpokládá v příštím roce velký propad příjmů pro obecní
rozpočet na základě RUD. Starosta dále informoval o potřebě doplnit projekty do Investičního plánu.
10) Organizační záležitosti a různé
a) Technický pracovník
Starosta informoval o vypsaném výběrové řízení na technického pracovníka obce.
b) Nájem Richter
Starosta informoval o skutečnosti, že pan Richter ztratil zájem o možnosti pronájmu obecního pozemku na stavební materiál.
c) Zasedání zastupitelstva
Proběhla diskuse, kdy by mělo proběhnout zasedání zastupitelstva, a to zejména s ohledem na současnou koronavirovou situaci a
bezpečnost členů zastupitelstva.
d) Údržba zeleně formou DPP panem Sv. Čechem
Starosta informoval o skutečnosti, že s ohledem na nedostatek personální kapacity technických pracovníků obce je vhodné, aby byla
údržba zeleně svěřena dočasně odborníkovi v této oblasti, např. panu Svatopluku Čechovi. Rada obce by mohla dát zastupitelstvu
doporučení ke schválení této činnosti, která by obsahovala dohodu o provedení práce v podobě 35 hodin po 150 Kč/hod. Již se jedná o
odbornou práci se zelení a stromy.

11) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.

Ve Velkém Oseku dne 26. 10. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 10. 2020
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 30. 10. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 30. 10. 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/1/12/10/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 26. 10. 2020
1) Zahájení – program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Věcná břemena ČEZ
3) Knihovní řád
4) Využití personální agentury pro výběr strážníka obecní policie
5) Migrace mailů a MS Office 365
6) Příspěvek DIAKONII Broumov na třídění a využití odpadního textilu
7) Příspěvek od NYKO na třídění plastů v roce 2019 + sběr a svoz opadů v roce 2021
8) Projekty obce – chodník Palackého, KoDuS, veřejná prostranství, sportoviště MZŠ, work-out, zavlažování fotbalové hřiště,
9) Příprava rozpočtu obce na rok 2021 + Investiční plán na roky 2021 - 2025
10) Organizační záležitosti a různé
11) Závěr
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 10. 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.
--------OMLUVEN----------Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

