Zápis z 35. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 28. 9. 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: 28. 9. 2020 od 19:30 do 20:30, 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 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/1/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 9. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Veřejné osvětlení v ulici U Máčidla a Přemyslova
Starosta s panem místostarostou Fagošem informoval, že ČEZ připravuje pokládku kabeláže elektřiny do země v ulici U
Máčidla a Přemyslova, a proto shodně jako na ulici Politických vězňů by obec měla realizovat pokládku kabeláže na nové
veřejné osvětlení v drážce pro elektřinu, očekávaná hodnota kabeláže do 105 tis. Kč bez DPH. Radní se shodli, že lze tento toto
připravovat a až dojde na realizaci pokládky kabeláže ČEZ (rok 2021 nebo 2022), tak se prostředky z rozpočtu obce na veřejné
osvětlení v ulicích U Máčidla a Přemyslova uvolní.
Usnesení č. RO/2/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pokládkou kabeláže a novými sloupy pro nové veřejné osvětlení v ulicích U Máčidla a Přemyslova ve Velkém Oseku společně
s pokládkou kabeláže pro elektřinu v letech 2021 – 2022, přičemž lze využít částku až 105 tis. Kč bez DPH z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Příspěvek na pořízení interaktivní techniky v MŠ a MZŠ
Na podkladě jednáni s ředitelkami mateřské školky a základní školy starosta informoval, že obě organizace chtějí doplnit
interaktivní techniku (zejm. interaktivní tabule, dataprojektory) a žádají o příspěvek z rozpočtu obce ve výši 100 tis. Kč každá.
Lze očekávat, že proti tomu vygenerují v roce 2020 provozní úspory s ohledem na omezený provoz obou zařízení v souvislosti
s vládními opatřeními na zabránění šíření epidemii koronaviru v roce 2020.
Usnesení č. RO/3/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu obce na rok 2020 pro Masarykovu základní školu Velký Osek a pro Mateřskou školu Velký
Osek na účel pořízení interaktivní techniky ve výši 100 tis. Kč pro každou z příspěvkových organizací obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Projekty pro dotace MMR na rok 2021
Rada se shodla, že v rámci dotačních výzev od MMR se mají připravit (aktualizovat) záměry na projekty – oprava silnice
Nádražní, rekonstrukce Dělnického domu, vybudování multifunkčního hřiště ve fotbalovém areálu, oprava mostku u Dělnického
domu. Podání žádostí má proběhnout do 21. 12. 2020.
5) Projekt pro dotaci z MAS Mezilesí
Usnesení č. RO/4/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci cca 400 tis. Kč z MAS Mezilesí na „Lesopark u fotbalového hřiště“ ve Velkém Oseku
v celkové výši 500 tis. Kč;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Různé – provozní a organizační záležitosti
a) Místostarosta Fagoš informoval, že byly podány zhotoviteli reklamace a 2. etapě kanalizace, které by měl do konce roku
2020 odstranit, pokud nebude omezena činnost z důvodu epidemie koronaviru.
b) Starosta sdělil, že bude probíhat výběrové řízení na technického pracovníka, který by měl postupně přebírat agendu po
technickém mistru panu Kolínském, jenž k prosinci 2020 má nárok na odchod do důchodu a měl by tak vědět, komu v horizontu

cca 2 let, po které ještě chce působit u obce, předá agendu správy a údržby obce.
c) Byla zpracována předběžná kalkulace opravy dešťové kanalizace Jiráskova, která dle aktuálních cen stavebních prací může
činit až 3,5 mil. Kč bez DPH.
d) Na podkladě usnesení zastupitelstva obce z 18.8.2020 o vyčlenění 1,1 mil. Kč na nákup 400 ks „chytrých vodoměrů“ bude
uzavřena smlouva se společností KAPKA na jejich dodávku do konce 1. čtvrtletí 2021, přičemž platby se rozloží v čase.
Usnesení č. RO/5/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením 400 ks „chytrých vodoměrů“ od společnosti KAPKA spol. s r.o., IČ: 62967983, sídlem Bylany 85, Kutná Hora,
v hodnotě max. 900 tis. Kč bez DPH a termínem dodání do 31. 3. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
e) dle vývoje plnění a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2020 projednali radní návrh rozpočtového opatření č.3.
Usnesení č. RO/6/28/9/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2020 dle obsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

6) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 28. 9. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 10. 2020
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 5. 10. 2020
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 5. 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/1/28/9/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 28. 9. 2020
1) Zahájení – program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2)

Veřejné osvětlení v ulici U Máčidla a Přemyslova

3)

Příspěvek na pořízení interaktivní techniky v MŠ a MZŠ

4)

Projekty pro dotace MMR na rok 2021

5)

Projekt pro dotaci z MAS Mezilesí

6)

Různé – provozní a organizační záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 9. 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.

