Zápis z 42. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 30. 12. 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: 30. 12. 2020 od 18:00 do 19:00, 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 je přítomno 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/1/30/12/2020:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 12. 2020 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020
Starosta seznámil členy rady s vývojem hospodaření obce na rok 2020 a z důvodu nutnosti uzavřít rozpočet obce za rok 2020
v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 16. 12. 2020 navrhuje přijetí „zarovnávacícho“ rozpočtového opatření č. 4.
Usnesení č. RO/2/30/12/2020:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s přípravou a realizací takového rozpočtového opatření, které zarovná všechny příjmové a výdajové položky rozpočtu obce
Velký Osek na rok 2020 tak, aby jejich plnění bylo méně než 100 %.
b) s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné kroky k naplnění písm. a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Usnesení č. RO/3/30/12/2020:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem obecního bytu – správcem obecního Domu s pečovatelskou službou, v bytovém
domě č.p. 558 v ulici Revoluční, Velký Osek, panem Milošem Krčilem bytem Velký Osek, a to do 31. 12. 2021 za dosavadních
podmínek;
II. souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem obecního bytu – pracovníkem správy a údržby podtlakové kanalizace ve velkém
Oseku, v bytovém domě č.p. 558 v ulici revoluční, Velký Osek, panem Jaroslavem Litenem, bytem velký Osek, a to do 31. 12.
2021 za dosavadních podmínek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 30. 12. 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 1. 2021
Zapsal: Mgr. Martin Tázler
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 4. 1. 2021
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 4. 1. 2021

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/1/30/12/2020 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 30. 12. 2020
1) Zahájení – program, přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Rozpočtové opatření č. 4 obce Velký Osek na rok 2020
3) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 12. 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.

