Zápis z 15. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 25. 5. 2015
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 25. 5. 2015 od 19:30 do 21:30
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost 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) je přítomno 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/1/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 25. 5. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Prodej pozemku č. 402/18 pod trafostanicí společnosti ČEZ
2

Společnost ČEZ projevila zájem odkoupit část pozemku o výměře 11 m pod trafostanicí na pozemku č. 402/2 v k.
2
ú. a obci Velký Osek (pod vodojemem) za kupní cenu 700 Kč/m . O prodeji po vyvěšení záměru může rozhodnout
zastupitelstvo na svém zasedání 23. 6. 2015.
Usnesení č. RO/2/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
vyvěšení záměru dle přílohy tohoto usnesení na prodej části obecního pozemku č. 402/2, nově pozemek č. 402/18,
2
o výměře 11 m , v k. ú. a obci Velký Osek, ve vlastnictví obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, IČ:
00235873, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
2
Kolín, a to za min. kupní cenu 700 Kč/m .
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Pronájem pozemku č. 782/2 spolku MO ČRS Velký Osek
Jelikož obcí vlastněný pozemek č. 782/2 (část Starého Labe) v Národní přírodní rezervaci Libický luh je předmětem
převodu na státní organizaci Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), požádala AOPK, aby nájemní
smlouva na tento pozemek uzavřená v roce 2006 ve prospěch Místní organizace Českého rybářského svazu ve
Velkém Oseku (MO ČRS Velký Osek) na dobu určitou do konce roku 2036 za 1 Kč/ročně bez možnosti výpovědi,
byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 kalendářní roky, roční nájem 1 Kč. V tomto smyslu je třeba
vyvěsit záměr na pronájem pozemku a následně schválit uzavření nájemní smlouvy. S MO ČRS Velký Osek bylo
dohodnuto ukončení stávající nájemní smlouvy.
Usnesení č. RO/3/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
ukončení Smlouvy o pronájmu ze dne 2. 10. 2006 s Místní organizace Českého rybářského svazu ve Velkém
Oseku, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, IČ: 486 63 379 (dále jen „MO ČRS Velký Osek“) na dobu určitou do
konce roku 2036 za 1 Kč/ročně bez možnosti výpovědi, a to formou dohody s MO ČRS Velký Osek;
II. schvaluje
2

vyvěšení záměru dle přílohy tohoto usnesení na pronájem obecního pozemku č. 782/2, o výměře 6 216 m , v k. ú.
a obci Velký Osek, ve vlastnictví obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, IČ: 00235873, dle listu
vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, a to na dobu
neurčitou za roční nájemné 1 Kč ve prospěch organizace MO ČRS Velký Osek, přičemž je možné podat
oboustranně výpověď bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 2 kalendářní roky, jež se počíná běžet první dnem
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

4) Mapa Velkého Oseka
Člen rady RNDr. Munzar navrhl za účelem prezentace obce zpracovat skládanou kapesní mapu Velkého Oseka o
velikosti B3 a zapojit do její tvorby místní podnikatele, kteří by se v ní prezentovali. Při množství 1 000 ks by náklad
činil cca 22 tis. Kč bez DPH. Rada se shodla, že bude nejprve vhodné do konce června 2015 oslovit místní
podnikatele s nabídkou možnosti prezentace o velikosti 1/16 B3, cena prezentace by neměla převýšit
1 000Kč/podnikatel, dle jejich zájmu bude stanovena finální výše za umožnění jejich prezentace.
5) Projekty obce – stav realizace, žádosti
Starosta informoval o realizaci projektů obce – 2. etapa podtlakové kanalizace, rekonstrukce Dukelských hrdinů,
zateplení obecního úřadu, o stavu žádostí na SFŽP, na ROPu Střední Čechy a na Středočeských krajských
Fondech. Při rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů je třeba dobudovat veřejné části dešťových přípojek jednotlivých
nemovitostí, náklad je cca 300 tis. Kč.
Usnesení č. RO/4/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s provedením veřejných částí dešťových přípojek od jednotlivých nemovitostí do dešťové kanalizace
v rekonstruované ulici Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku společností STRABAG, a.s., sídlem Na Bělidle 198/21,
Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 60838744, za cenu do 250 tis. Kč bez DPH na základě objednávky a pověřuje starostu
vystavením příslušné objednávky/objednávek.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Žádost o odkup nebo nájem pozemku č. 410/40 panu Velechovskému
Obecní pozemek č. 410/40 v ulici Za drahou, v k. ú. a obci Velký Osek je pro obec důležitý, jelikož v něm jsou
vedeny spojky (protlaky) pod železnicí pro všechny inženýrské sítě (telekomunikace, elektřina, plyn, kanalizace,
vodovod) mezi centrální částí obce a čtvrtí Na Šanghaji, prodej tak není možný. Je možné jednat o nájmu za
účelem užívání jako zahrady, jak žádá pan Velechovský, proto rada doporučila odpovědět, že by nájem činil 10
2
2
Kč/m za rok přičemž k pronájmu je 175 m . Dle zájmu pana Velechovského by byl vyvěšen příslušný záměr.
7) Smlouva o odvozu odpadů z hřbitova s obcí Radim
Jelikož na obecní hřbitov byly umístěny standardní kontejnery na tříděný a směsný odpad a popelnice na bioodpad,
které budou pravidelně v termínech svozu vyváženy společností NYKOS, může si obec Radim odvézt 2 sběrné
vany a může tak být dohodou ukončena smlouva o jejich využití a odvozu s obcí Radim, což bylo s dodavatelem
dohodnuto.
Usnesení č. RO/5/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s ukončením smlouvy č. 1057 o odvozu odpadu kontejnerem obce Radim a uložení odpadu na řízenou skládku
Radim ze dne 3. 12. 2014, a to formou dohody.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Závěrečný účet obce za rok 2014
Usnesení č. RO/6/25/5/2015:
Rada obce Velký Osek
doporučuje
Zastupitelstvu obce Velký Osek projednat a schválit Závěrečný účet obce za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
9) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval radu, že proběhne od 15. 6. do 30. 6. 2015 částečná (jednopruhová) uzavírka krajské silnice
II/125 v ulici Revoluční z důvodu opravy jejího povrchu v úseku od ulice Sluneční po ulici Komenského.
Na žádost o doplatek vodného a stočného v období leden 2012 – září 2014 od bývalé provozní restaurace
v Dělnickém domě paní Bulíčkové se rada shodla odpovědět, že doplatek bude poskytnut ve výši 3 722 Kč, nikoliv
9 300, jak požaduje paní Bulíčková, jelikož radě je známa skutečnost, že v daném období bylo nabízeno ubytování
v bytě pro hostinského a při jeho využívání mohlo dojít rovněž k vyšším odběrům.
Starosta informoval o tom, že fotbalové hřiště stále nemá nového majitele, protože bylo vypsáno další výběrové
řízení od 25. 5. do 1. 6. 2015), kam bude podána přihláška v intencích usnesení zastupitelstva z dubna 2015.

10) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 6. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: Ilona Tučímová, v. r., ……………………………………, dne ………………………
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/1/25/5/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 25. 5. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Prodej pozemku č. 402/18 pod trafostanicí společnosti ČEZ
3) Pronájem pozemku č. 782/2 spolku MO ČRS Velký Osek
4) Mapa Velkého Oseka
5) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované projekty
6) Žádost o odkup nebo nájem pozemku č. 410/40 panu Velechovskému
7) Smlouva o odvozu odpadů z hřbitova s obcí Radim
8) Závěrečný účet obce za rok 2014
9) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 25. 5. 2015 - 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

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

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. RO/2/25/5/2015

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/25/5/2015
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

ZÁMĚR
Obec Velký Osek na základě usnesení Rady obce Velký Osek ze dne 25. 5. 2015
zveřejňuje
ZÁMĚR
PR ONAJ M OUT
následující nemovitost:
2

pozemek č. 782/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 6 216 m ,
subjektu Český rybářský svaz – Místní organizace Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281
51, IČ: 486 63 379, za účelem výkonu práva rybářského za nájemné ve výši min. 1 Kč/ročně za celý
pozemek, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 kalendářní roky, přičemž tato lhůta se počítá od 1.
ledna roku následujícího po roce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Výše uvedené nemovitosti se nachází v katastrálním území Velký Osek, obec Velký Osek, a jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Velký Osek, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín. Polohové určení výše uvedených nemovitostí je vymezeno v grafické příloze,
která je nedílnou součástí tohoto záměru.
Zájemci mohou podávat své nabídky do 15 hod. dne 15. 6. 2015 na adresu „Obec Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51“, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT NABÍDKA NA PRONÁJEM POZEMKU Č. 782/2 V K.Ú. VELKÝ OSEK“, přičemž nabídka musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce o nájmu, tj. jméno a příjmení nebo název společnosti (firma), místo trvalého pobytu nebo
sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, doručovací adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či
sídlem), případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku);
b) nabídku na výši nájmu a návrh termínu jeho splatnosti;
c) účel nájmu nemovitosti.
Další podmínky záměru:
a) Příslušná smlouva bude podepsána do 3 měsíců ode dne schválení nabídky příslušným orgánem obce.
b) Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
d) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru
nejvýhodnější nabídky.
e) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou
realizovány na náklady zájemců.
Ve Velkém Oseku dne
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce

Příloha – Grafický podklad se zákresem pozemku č. 782/2 v k. ú. a obci Velký Osek

Příloha č. 5 k usnesení č. RO/6/25/5/2015

Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014
A) Porovnání příjmů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z příjmů FO sam.výděl. činnost
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Odvod z loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv.přij. transfery ze st.rozp. v rámci souhr. dotač.
vztahu st. rozpočtu (příspěvek na státní správu)
Ostatní neinv.transfery ze st.rozpočtu
Neinv.přijaté transfery od krajů
Inv. přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní inv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Rozpočet
4.466.000,-- Kč
100.000,-- Kč
4.500.000,-- Kč
8.250.000,-- Kč
1.100.000,-- Kč
100.000,-- Kč
80.000,-- Kč
33.000,-- Kč
3.500.000,-- Kč

Skutečnost
5.358.282,26 Kč
152.134,95 Kč
5.184.379,69 Kč
10.116.581,91 Kč
1.104.685,37 Kč
80.136,08 Kč
85.700,65 Kč
47.360,-- Kč
3.850.394,40 Kč

888.506 ,-- Kč
750.500,-- Kč
0,-- Kč
11.782.494,-- Kč
0,-- Kč

657.600,-- Kč
2.042.600,-- Kč
40.000,-- Kč
705.620,45 Kč
12.403.634,81 Kč

Třída č. 1 - daňové příjmy byly splněny na 117,88 %.
Třída č. 2 – nedaňové příjmy byly splněny na 59,52 %.
Třída č. 3 – kapitálové příjmy byly splněny na 109,07 %.
Třída č. 4 – přijaté dotace byly splněny na 155,28 %.
Celkové příjmy obce Velký Osek za rok 2014 činily 49.865.624,45 Kč, což je plnění na 124,66 % ze schváleného
(plánovaného) rozpočtu na rok 2014
B) Porovnání výdajů s původním rozpočtem – z toho nejvýznamnější položky:
Rozpočet
Skutečnost
Pitná voda (budovy, haly a stavby)
580.000,-- Kč
692.964,45 Kč
Odvádění a čištění odpad. vod – nákup služeb
930.000,-- Kč
1.304.998,60 Kč
- stavby
0,-- Kč
1.122.984,00 Kč
Předškolní zařízení – budovy, stavby
4.600.000,-- Kč
5.458.531,-- Kč
Základní školy – budovy, stavby
11.800.000,-- Kč
12.473.053,-- Kč
Komunální služby – veřejné osvětlení el. energie
239.000,-- Kč
414.209,-- Kč
Ochrana přírody a krajiny (údržba veřejné zeleně) - platy
400.000,-- Kč
2.186.792,-- Kč
- sociální pojištění
60.000,-- Kč
474.234,-- Kč
- zdravotní pojištění
40.000,-- Kč
170.590,-- Kč
- materiál
50.000,-- Kč
326.626,00 Kč
- nákup služeb
10.000,-- Kč
275.617,93 Kč
- úhrady sankcí
0,-- Kč
110.099,00 Kč
- stavby
0,-- Kč
559.260,-- Kč
Regionální a místní správa – nákup ostatních služeb
750.000,-- Kč
1.100.722,40 Kč
- budovy a stavby
125.000,-- Kč
388.667,-- Kč
- dopravní prostředky
0,-- Kč
94.138,-- Kč
Celkové výdaje obce Velký Osek za rok 2014 činily 49.794.645,23 Kč, což je plnění na 134,07 % ze schváleného
(plánovaného) rozpočtu na rok 2014.
Údaje o plnění rozpočtu výkaz FIN 2-12 (příjmy, výdaje a další finanční operace) v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu obce Velký Osek u účetní obce paní Marie Fraňkové, tel. 321 795 523,
mail: frankova@velky-osek.cz.
C) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

a) Dotace z Úřadu práce Kolín za rok 2014 na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 2.042.600,-- Kč
byly vyčerpány a řádně a včas vyúčtovány..
b) Dotace ze Středočeského kraje – Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR ve výši 39.622,-- Kč byla vyčerpána a
řádně a včas vyúčtována.
c) Dotace ze Středočeského kraje do Evropského parlamentuje výši 37.137,-- Kč byla vyčerpána a řádně a
včas vyúčtována.
d) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště“ v parku u Dělnického domu ve výši 299.187,-byla vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.
D)
a)
b)
c)

Závazky obce k 31. 12. 2014
Úvěr Česká spořitelna, a. s. (bytový dům č. p. 777)………………………… 2.309.409,21 Kč
Úvěr ČSOB (snížení energ. náročnosti MŠ, MZŠ) …………………………. 4.000.000,-- Kč
Půjčka SFŽP (II. etapa kanalizace) ……………………………………………
93.075,83 Kč

E) Přijaté dotace k 31.12.2014
a) Obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí na „Snížení energetické náročnosti budovy MZŠ Velký
Osek“ ve výši 7.853.668,50 Kč a na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek“ ve výši 3.350.734,85
Kč. Dotace budou vyúčtovány v roce 2015.
b) Obec obdržela dotaci ze SFŽP na „Snížení energetické náročnosti budovy MZŠ Velký Osek“ ve výši
461.980,50 Kč a na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek“ ve výši 197.102,05 Kč. Dotace budou
vyúčtovány v roce 2015.
c) Obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“
ve výši 791.144,46 Kč. Dotace bude vyúčtována do 31. 3.2016.
d) Obec obdržela dotaci ze SFŽP na akci „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ ve výši 46.537,90 Kč.
Dotace bude vyúčtována do 31. 3.2016.
e) Obec obdržela dotaci Ministerstva životního prostředí na „Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v
obci“ ve výši 108.900,-- Kč. Dotace bude vyúčtována do 1. 7. 2016.
F) Kontroly v příspěvkových organizacích obce
V MŠ a MZŠ Velký Osek byly provedeny 4 veřejnosprávní kontroly týkající se hospodaření s finančními prostředky.
Nebyly shledány závažné nedostatky.
G) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za rok 2014 bylo Krajského úřadu Středočeského kraje, a to konkrétně
pracovníky:
- Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Hurtíková
oba pověření kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5.
Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole ve dnech 30. 10. 2014 a 17. 3. 2015.
Závěr zprávy:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.).
-

Územní celek neprovedl dokladovou inventuru k účtům 081, 088, 078, 073, 261, 337, 374, 472 a
k podrozvahovému účtu 942
Rozpočtové opatření č. 6/2014 bylo schváleno a provedeno až po uskutečnění výdaje finančních
prostředků
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu o dlouhodobých pohledávkách na účtu
469

H) Součástí závěrečného účtu je
a) Rozvaha s přílohou k 31. 12. 2014
b) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2014
c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 provedeném Krajským úřadem Středočeského
kraje

Veškeré materiály, na jejichž podkladě byl sestaven závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2014 jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu obce Velký Osek u účetní obce paní Marie Fraňkové, tel. 321 795 523, mail: frankova@velkyosek.cz.
Ve Velkém Oseku dne:
Zpracovala: M. Fraňková, účetní obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek:
Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obecního úřadu ………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek:
Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r. otisk razítka obecního úřadu ………………………

