Zápis z 2. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 24. 11. 2014
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš, Ilona Tučímová
Nepřítomní členové rady: RNDr. Jakub Munzar
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 24. 11. 2014 od 19:30 do 23:00
Místo konání zasedání: 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 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/1/24/11/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 24. 11. 2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Nakládání s obecními pozemky
a) Rada přizvala na své zasedání zástupce belgického investora spol. Thundra Trade s.r.o., který projevil zájem
provozovat zemědělskou činnost (pěstování střešních rozchodníkových, suchomilných trávníků) na území obce
v rozsahu cca do 10 ha, a jeho zájmu k tomu případně využít i obecní pozemky č. 599/1 a č. 600/3 za žel.
„Hradeckým“ obloukem. Po prezentaci zájemce byla vedena diskuse, ve které členové rady a přizváni odborníci
v oblasti životního prostředí Ing, Čech a p. Kalaš vznesli řadu otázek, které jsou uvedeny níže, zájemce sdělil, že
se na ně pokusí odpovědět. Starosta shrnul tento bod závěrem, že bez odpovědí na tyto otázky nebude v jednání
možné dále pokračovat, usnesení nebylo navrženo.
1. Mateřskou belgickou firmu Greentop nelze najít, neuvádí IČO. Rovněž není dohledatelná účetní uzávěrka,
rozvaha a výsledovka, jako je v ČR obvyklé, proto požadujeme doložit finanční hospodaření spol. Greentop
za roky 2011, 2012, 2013.
2. Nově založená společnost Thundra Trade (TT) v roce 2014 je bez majetku, zkušeností, personálu, sídlo v
Praze značí, že jde o společnost založenou „na klíč“ zcela účelově.
3. Při prezentaci TT byly využity fotografie z prezentace jiné společnosti bez jejího souhlasu, důvěryhodnost
zájemce je tak snížena.
4. Jak bude společnost TT postupovat při ošetřování trávníků po 1. 1. 2015 zpřísněno nakládání
s agrochemikáliemi z iniciativy EU? Bude mít společnost TT autorizovanou osobu k nakládání s těmito
látkami?
5. Jak bude zajištěna dodávka vody pro zálivku v množství 3 000 m3/rok, když takový odběr není možný
z vodovodu a odběr podzemních vod v takovém množství nemusí vodoprávní úřad povolit? Jak bude
nakládáno s odpadními vodami ze zálivky ie spotřeby pracovníků?
6. Registrace provozovny ve Velkém Oseku je nutná, kdo bude kompetentní osobou za její vedení ?
7. Společnost TT nemá registraci „zemědělský podnikatel“, bez které není možné v ČR zemědělskou činnost
provozovat. Jak tedy bude zajištěna odbornost a praxe činnosti společnosti TT ?
8. Bez oplocení není možné tento záměr realizovat, jelikož divou zvěř, zejména divočáky bude zajímat obsah
pod fólií. Bylo jednáno s příslušným mysliveckým sdružením?
9. Při činnosti společnosti TT bude vznikat velké množství plastových dopadů, jak s nimi bude nakládáno?
10. Rozchodníkové trávníky (koberce) nejsou standardní zemědělskou, rostlinnou výrobou, bude získáno
povolení ke změně využití zemědělských pozemků?
11. Jak velká bude doprava kamiónů s produktem a kdy? Jak bude probíhat přeprava a manipulace s
minerálními substráty (hnojiva)? Bude zřízena zpevněná plocha k manipulaci a jak velká? Jak bude
zajištěn svoz produktu z pole?
12. Jak bude právně řešen vztah s pracovníky (agenturní nebo kmenoví pracovníci)? Jak budou mít zajištěny
hygienické zařízení, stravování aj. pracovní podmínky?
13. Je třeba předložit rostlinolékařské pasy původu osiv a sadby a způsob výsadby?

14. Při pěstování na minerálních substrátech se používají kapalná hnojiva míchaná do zálivky, kdo a jak s nimi
bude zacházet?
15. Po ukončení pětiletého cyklu činnosti společnosti TT bude nutná zelená rekultivace pozemků pro obnovení
mikrobiálních procesů, bude toto hradit společnost TT?
16. Jaké nájemné společnost za 1 ha nabízí? Jakou nabízí kupní cenu za 1 ha?
b) Starosta seznámil radu s návrhem na zřízení věcných břemen dle smluv o smlouvě budoucí pro RWE GasNet,
s.r.o. a pro ČEZ Distribuce, a.s., k některým obecním pozemkům na uložení elektrického a plynárenského zařízení.
Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/2/24/11/2014:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen (služebností):
a) se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, k pozemkům č. 674/1, č. 909/1, č. 909/2, v k. ú. a obci Velký
Osek, které jsou ve vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, za cenu 12 400 Kč v rozsahu 42,85 m dle
geometrického plánu č. 805-110/2012, potvrzeném dne 20. 12. 2012 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Kolín;
b) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, k pozemkům č. 674/1, č. 674/2, č. 675/12, č. 764/3, č. 909/1,
č. 909/2, v k. ú. a obci Velký Osek, které jsou ve vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, dle listu vlastnictví č.
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, za cenu 34 100 Kč
v rozsahu 328 m dle geometrického plánu č. 852-1009/2014, potvrzeném dne 27. 3. 2014 Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
c) Starosta informoval, že na zveřejněný záměr obce k prodeji obecních pozemků st. p. č. 838 a č. 424/48 pod
trafostanicemi ČEZu byla ve stanovené lhůtě do konce října 2014 podána nabídka společností ČEZ, otevře se na
prosincovém zasedání zastupitelstva, které o ní rozhodne, usnesení nebylo navrženo.
d) Starosta informoval o postupu jednání s ČD o situaci v odkupu některých pozemků (např. pod obecními
komunikacemi v ulici 9. května a Nádražní) od této společnosti do obecního vlastnictví. ČD navrhla cenu ve výši
cca 350 – 450 Kč/m2. Tuto cenu obec na osobním jednání dne 11. 11. 2014 požádala přehodnotit nejlépe na
bezúplatný převod, závěr jednání je, že do konce března 2015 by měla obec dát ČD nový návrh na odkup, protože
ČD nemůže jako a.s. vydávat pozemky bezúplatně, usnesení nebylo navrženo.
3) Rozpočet obce na rok 2015
Rada přizvala na zasedání ředitelku Masarykovy základní školy Velký Osek (MZŠ) paní Mgr. Strejčkovou, která
představila návrh rozpočtu MZŠ na rok 2015 a návrh na dělení hospodářského výsledku MZŠ za rok 2013, který
byl zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2014 ponechán v rozpočtu MZŠ. Po vysvětlení některých záměrů MZŠ pro rok
2015 (myčka, počítačová učebna s klimatizací) rada souhlasila s vyčleněním příspěvku MZŠ pro rok 2015 ve výši
2,85 mil. Kč a dělení výsledku roku 2013 tak, že 100 tis. Kč půjde do investičního fondu (spolufinancování
počítačové učebny za cca 300 tis. Kč), 50 tis. Kč do fondu odměn (na mimořádné odměny v budoucích letech),
částka 44 578,03 Kč do rezervního fondu (obnova movitého majetku). Rada vznesla požadavek na výběr
dodavatele u plánovaných investic nad 40 tis. Kč formou poptávky nebo výběr. řízení, paní ředitelka přislíbila se jím
řídit. Rada se dále seznámila s návrhem provozního rozpočtu MŠ na rok 2015 ve výši 1,3 mil. Kč, který
odsouhlasila. Následně starosta prezentoval návrh rozpočtu obce na rok 2015, který byl radou schválen ve výši
132,6 mil. Kč příjmy, výdaje 125,945 mil. Kč. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o
následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/3/24/11/2014:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s rozdělením hospodářského výsledku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem
Vrchlického 236, Velký Osek (dále jen „MZŠ“), za rok 2013 ve výši 194 578,03 Kč v rozpočtu MZŠ na rok 2014
takto:
a) 100 000 Kč do investičního fondu MZŠ;
b) 50 000 Kč do fondu odměn MZŠ;
c) 44 578,03 Kč do rezervního fondu MZŠ;

II. souhlasí
s návrhem rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení, přičemž bude příspěvek na provoz
a investice pro MZŠ v roce 2015 ve výši 2,915 mil. Kč (z toho 0,065 mil. Kč slouží ke krytí nákladů s bezúplatným
používáním prostor MZŠ spolky) a pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova
671, Velký Osek (dále jen „MŠ“), bude příspěvek na provoz a investice v roce 2015 ve výši 1,3 mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Žádosti o dotace
Členové rady podali informace o možnostech dotačních výzev z MMR a TPCA, konkrétní žádosti budou
projednány na následujícím zasedání rady. Na základě žádosti knihovnice paní Dohnalové rada projednala návrh
na projednání nového počítače a softwaru v obecní knihovně ve výši do 50 tis. Kč z dotačního titulu VISK 3
vypsaného Ministerstvem kultury, který by měl pokrýt 70 % nákladů, obec 30 %. Jelikož nebylo jiných návrhů od
členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/4/24/11/2014:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s podáním žádosti dle dotačního titulu VISK 3 vypsaného Ministerstvem kultury na pořízení nového počítače a
softwaru do obecní knihovny Velký Osek ve výši do 50 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Projekty
Starosta informoval stavu realizace projektů obce – 2. etapa kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů, čistící vůz. Informoval dále, že je třeba vybrat nejvýhodnější nabídku na koordinátora
BOZP pro 2. etapu kanalizace z přeložených dvou nabídek. Dále by měla rada doporučit uzavření smluv se SFŽP
k tomuto projektu o zastavení obecních lesů na krytí půjčky od SFŽP ve výši cca 5,4 mil. Kč a o poskytnutí podpory
ze SFŽP ve výši 2,7 mil. Kč (státní část z dotace 49,1 mil. Kč). Dále je třeba schválit smlouvu o dílo na zateplení
obecního úřadu s nevýhodnější nabídkou a dodatek ke smlouvě na pořízení čistícího vozu na slevu kupní ceny,
která byla dohodnuta s nevýhodnějším dodavatelem. Na organizaci řízení pro výběr stavitele rekonstrukce
Dukelských hrdinů bylo doporučeno vybrat nejvýhodnější nabídku ze 3 předložených, na projekt veřejného
osvětlení a rozhlasu v ulici Dukelských hrdinů bude vybírán projektant, nabídky se zjišťují. Jelikož nebylo jiných
návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/5/24/11/2014:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
a) s uzavřením smlouvu o dílo na realizaci projekt „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Velký
Osek“ s nejvhodnějším uchazečem společností STAFIKO Poděbrady spol. s r. o., IČ: 616 803 46, za cenu
1 694 725 Kč včetně DPH a rozpočtové rezervy;
b) s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě na realizaci projektu „Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti
v obci Velký Osek“ s nejvhodnějším uchazečem společností A-TEC servis s.r.o., IČ: 253 570 69, obsahující snížení
kupní ceny (slevu) z hodnoty 4 045 000 Kč bez DPH na novou kupní cenu 3 850 000 Kč bez DPH;
II. doporučuje
Zastupitelstvu obce Velký Osek uzavřít se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 000 207 29,
sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha:
a) smlouvu č. 13163501 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
Operačního programu Životní prostředí;
b) zástavní smlouvu č. 13163501 – Z;
III. souhlasí
s uzavřením smlouvy na zabezpečení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na projektu „2.
etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ s odborně způsobilou osobou Jiřím Remlerem, IČ: 409 36 848, sídlem
Červené Pečky, č. osvědčení VUBP/12/KOO/2012, neplátce DPH, od 25. 11. 2014 za cenu 4 000 Kč měsíčně po
dobu od 1. 12. 2014 do 30. 9. 2015;
IV. souhlasí
s uzavřením smlouvy na organizaci a zabezpečení výběrového řízení pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“ se společností A. I. Consulting s.r.o., IČ: 281 63 974, sídlem Na
Klaudiánce 781/19, Praha, za cenu 63 000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

6) Odpadové hospodářství
Starosta a místostarosta informovali radu, že obec Radim od 1. 1. 2015 zavádí (manipulační) poplatek za
nakládání s bioodpadem ve výši 150 Kč/t bez DPH, který má krýt náklady na přetřídění tohoto odpadu přivezeného
z obcí od nežádoucích příměsí (např. stavební suť). Obec Velký Osek vyprodukuje cca 500 tun bioodpadů ročně, tj.
celkový náklad vzroste cca o 100 tis. Kč za rok. Jednání se starostou obce Radim vedla k závěru, že obec Radim
poplatek nemůže zrušit, ale může jej zafixovat na této úrovni po dobu let 2015 – 2018 včetně, příslušná smlouva by
se k této věci uzavřela po definitivním potvrzení tohoto návrhu ze strany obce Radim. Návrhy vyhlášek o poplatku
za odpad na rok 2015 a o systému nakládání s odpadem člen rady paní Tučímová předloží počátkem prosince
2014 k projednání radě, usnesení nebylo navrženo.
7) Organizační věci
Starosta informoval, že se uskuteční místní šetření k návrhu obce na dělení obecních lesních pozemků v Národní
přírodní rezervaci Libický luh, aby se dohodlo s Městským úřadem v Kolíně – odbor životního prostředí, jak lze
pozemky oddělit a odprodat státu. Dále uvedl, že proběhne kolaudační řízení na nový bytový dům v ulici U Hřiště,
budoucí č. p. 820. Dále radě rozeslal návrh smlouvy o službách v odpadovém hospodářství se společností NYKOS
na rok 2015, která navrhuje zvýšení ceny cca o 5 %, rada doporučuje jednání o maximálním zvýšení na 2,5 % i
s ohledem na nový poplatek od obce Radimi za zpracování bioodpadu od roku 2015.
8) Závěr
Další zasedání rady je plánováno na 8. 12. 2014 od 19:30 na obecním úřadě. Starosta poděkoval přítomným za
účast na zasedání rady a ukončil jej.
Ve Velkém Oseku dne 24. 11. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2014
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 30. 11. 2014
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 30. 11. 2014
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/1/24/11/2014 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 24. 11. 2014
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Nakládání s obecními pozemky
-

zájemce o využití zem. pozemků

-

návrh na zřízení věcných břemen pro RWE a ČEZ dle smluv o smlouvě budoucí

-

záměr na prodej pozemků pod trafostanicemi ČEZu

-

situace v odkupu pozemků od ČD

3) Rozpočet obce na rok 2015
-

návrh rozpočtu MZŠ a MŠ na rok 2015

-

návrh rozpočtu obce na rok 2015

4) Žádosti o dotace
-

dotační titul MMR na podporu obnovy a rozvoje venkova – návrh projektu

-

grantové řízení „TPCA pro Kolínsko 2015“ – životní prostředí, bezpečnost a doprava – návrh projektu

-

dotační titul VISK 3 v roce 2015 - hardware a software do obecní knihovny

5) Projekty
-

2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek – výběr koordinátora BOZP

- uzavření smluv se SFŽP o úvěru a o zástavě lesů
-

Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů – výběr organizátora výběrového řízení
- záměr na projekt veř. osvětlení a rozhlasu

-

Čistící vůz – uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě – sleva na kupní ceně

-

Zateplení OÚ – uzavření smlouvy o dílo

6) Odpadové hospodářství
-

vyhláška o poplatku za odpad

-

vyhláška o systému nakládání s odpadem

Organizační věci – dělení les. pozemků NPR, kolaudace byt. dům č. p. 820, NYKOS leden 2015
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 24. 11. 2014 - 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.

RNDr. Jakub Munzar

------------ OMLUVEN --------------

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Přizvané osoby a členové zastupitelstva obce:
Společnost Thundra Trade – Hana Kocmanová, v.r., Boyko Manev, v.r.
Předseda Výboru životního prostředí - Ing, Svatopluk Čech, v.r.
Odborník pro pěstování rostlin - Zdeněk Kalaš, v.r.
Ředitelka Masarykovy základní školy Velký Osek - Mgr. Zuzana Strejčková

Příloha č. 3 k usnesení č. RO/3/24/11/2014 – návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015
Návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 - příjmy
Příjmy v Kč (v celých částkách):
Paragraf Název
000 Daňové příjmy a transfery

Návrh na 2015

103 Lesní hospodářství

- daně, správní a místní poplatky = 23,5 mil.Kč; dotace čist.vůz 4,1 mil. Kč,
zateplení OÚ 1,2 mil. Kč, rekonstrukce Dukelských hrdinů 11,6 mil. Kč,
kanalizace 49,1 mil Kč = 66 mil.Kč,
- příspěvek na st.správu = 0,6 mil. Kč, vratka půjčky VOS 2,5 mil.
Kč
20 000 - příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

40 000

- dobývací prostor Písek - Beton

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

70 000

- nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny

232 Odvádění a čištění odpadních vod

92 600 000

4 773 000

331 Kultura

10 000

- ekologické dary
- půjčovné v obecní knihovně

339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř.

- nájemné za Dělnický
150 000 dům

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000

363 Komunální služby a územní rozvoj
372 Nakládání s odpady

25 000
420 000

- nájemné - splátky budoucích kupních cen obecních bytů 723, 724, 777
- nájemné za hrobová místa
- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374 Ochrana přírody a krajiny

50 000

- ekologické dary na výsadbu zeleně

435 Služby sociální péče

40 000

- nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby

531 Bezpečnost a veřejný pořádek
617 Regionální a místní správa

600 000
5 250 000

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Třída 8

Financování z cizích zdrojů

CELKEM příjmy na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 - výdaje
Výdaje v Kč (v celých částkách):
Paragraf Název
103 Lesní hospodářství

2 000
27 900 000

- pokuty udělené obecní policií
- prodej lesů v NPR státu 5 mil. Kč, nájem od mobil. operátorů 0,25 mil. Kč
- úroky
- úvěr ČSOB na kanalizaci 22,5 mil. Kč a úvěr SFŽP 5,4 mil Kč

132 600 000

Návrh na 2015
40 000

- platba za služby odborného lesního hospodáře v obecních

lesích
221 Pozemní komunikace
231 Pitná voda
232 Odvádění a čištění odpadních vod
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
331 Kultura
334 Sdělovací prostředky

15 800 000

- rekonstrukce Dukelských hrdinů 15 mil. Kč, oprava silnic, projekce aj.

- platby za služby VODOS - provoz obecního vodovodu 0,1 mil.
500 000 Kč
projekce 0,4 mil. Kč
83 000 000 - platby za služby VODOS - provoz obecní kanalizace 1 mil. Kč
splátky dluhu z faktur 2 mil. Kč; dostavba kanalizace 80 mil. Kč
4 215 000 - provoz ZŠ a MŠ, investice do jejich vybavení - myčka, počítač.učebna
- provoz obecní
500 000 knihovny
20 000

- provoz a údržba obecního rozhlasu

339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř.

100 000

- vítání občánků, dary seniorům

341 Tělovýchova

175 000

- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol

342 Zájmová činnost a rekreace

145 000

- podpora spolků - NADĚJE, Korálek, myslivci, rybáři, včelaři

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

150 000

- vodné, stočné v obecních bytových domech 723, 724, 777

363 Komunální služby a územní rozvoj
372 Nakládání s odpady
374 Ochrana přírody a krajiny
435 Služby sociální péče
531 Bezpečnost a veřejný pořádek
551 Požární ochrana
611 Zastupitelské orgány
617 Regionální a místní správa
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Třída 8

Financování

CELKEM výdaje na rok 2015

Vypracoval dne 21. 11. 2014: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., starosta obce Velký Osek

6 000 000

- provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba hřbitova
nové veř. osvětlení Dukel.hrdinů 0,8 mil. Kč, čist.vůz 4,7 mil. Kč
- platby za služby NYKOS - odvoz a zpracování odpadů 2,4 mil.
4 100 000 Kč
splátky dluhu z faktur 1,7 mil. Kč
1 000 000 - údržba veřejné zeleně
450 000
1 000 000
50 000
900 000

- provoz domu č. p. 558 a pečovatelské služby
- provoz obecní policie
- provoz JPO III Velký Osek
- zastupitelstvo obce

5 800 000

- provoz OÚ - matrika, účtárna, ověřování, provoz, údržba aj. 4 mil. Kč
zateplení OÚ 1,8 mil. Kč
- platba úroků a
200 000 pojištění

1 800 000
125 945 000

- splátka úvěru ČSOB na zateplení MŠ a ZŠ 0,8 mil. Kč,
splátka úvěru ČS na bytový dům č.p. 777 1 mil. Kč

