Zápis z 4. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 14. 12. 2014
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal
Dupák
Nepřítomní členové rady: --------------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 14. 12. 2014 od 18:30 do 20:00
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) 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/1/14/12/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 12. 2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Zadávací podmínky projektu Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů
Starosta seznámil přítomné s návrhem zadávacích podmínek na výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů v obci Velký Osek“ připravených společností AI Consulting. Členové rady k nim vznesli návrhy
na úpravy, jsou v rámci dotačních podmínek a zákona o veřejných zakázkách možné.
Usnesení č. RO/2/14/12/2014:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
dle obsahu přílohy tohoto usnesení Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů“ s těmito úpravami, pokud jsou podmínkami schválené dotace na tento projekt a ustanoveními
zákona o veřejných zakázkách přípustné, a to konkrétně:
a) požadovat po zhotoviteli, aby využil recyklát ze stávajícího živičného povrchu komunikace a kamenivo z podloží;
b) s ohledem na zkušenost s dotazem na hostující autorizované osoby z výběrového řízení na zhotovitele projektu
„2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ požadovat doložení autorizace odborně způsobilých osob (čl. 5.3) až
při podpisu smlouvy;
c) požadovat fakturaci až po etapách, nikoliv po časových úsecích (tj. nikoliv za měsíc, ale za ucelené dílčí části
díla protokolárně předané zadavateli), nejlépe v tomto členění:
1. etapa - dešťová kanalizace a podklad po zhutnění,
2. etapa- finální vrstva povrchu komunikace a chodníků včetně obrubníků, vpustí aj. součástí a zařízení
3. etapa - 10% zádržné do předání díla bez závad, splatnost faktur 60 dní (pokud nemusí být 30 dnů);

d) předpokládaná hodnota zakázky bez DPH (čl. 1) bude nepřekročitelná;
e) Účet pro poskytnutí jistoty bude účet obce Velký Osek vedený u České národní banky (ČNB) pod č. 942318151/0710;
f) prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2014;
II. ukládá
starostovi obce
a) projednat návrhy úprav návrhu zadávací dokumentace se společností AI Consulting a LK Advisory a dohodnout
jejich konečné znění tak, aby bylo výběrové řízení řádně vypsáno v souladu s podmínkami dotace a zákonem o
veřejných zakázkách;
b) provádět všechny nutné kroky k zajištění řádné organizace výběrového řízení na zhotovitele projektu
„Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů v obci Velký Osek“ tak, aby bylo vypsáno do konce prosince 2014.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

3) Průvodce „90 tipů na výlet v Polabí“
Člen rady RNDr. Munzar navrhl, aby se obec zapojila do přípravy velmi dobré informační brožury s průvodcem po
Polabí. Díky tomu dojde ke zvýšení zájmu turistů, cyklistů a bruslařů i o jiná místa v obci, např. o minerální pramen,
než jen o cyklostezku. Doporučil variantu partnerství s o.p.s. Zlatý pruh Polabí, která průvodce vydává, čímž by
obec měla další výhody a možnosti více viz http://www.polabi.com/. Část vydání průvodce bude mít obec zdarma
k dispozici a část bude distribuována na akcích k turismu, např. Regiontur.
Usnesení č. RO/3/14/12/2014:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
zapojení obce Velký Osek do inzerce obce v průvodci „90 tipů na výlet v Polabí“ za cenu 19 035 Kč bez DPH a do
partnerství se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s., IČ: 272 50 318, sídlem Loučeň dle příslušné Partnerské smlouvy;
II. ukládá
starostovi obce
a) řádně vyplnit a podepsat Návrh Partnerské smlouvy dle přílohy tohoto usnesení;
b) provádět všechny nutné kroky k zajištění řádné přípravy inzerce obce Velký Osek v průvodci „90 tipů na výlet
v Polabí“ a k řádnému plnění povinností a výkonu práv podle podepsané Partnerské smlouvy se Zlatým pruhem
Polabí, o.p.s., IČ: 272 50 318, sídlem Loučeň.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Školská rada při MZŠ
Starosta informoval o nutnosti obměny členů Školské rady při Masarykově základní škole Velký Osek, které skončí
funkční období v prosinci 2014. MZŠ provedla volby a navrhla 2 kandidáty za učitelský sbor (Ing. Alena Jílková,
Mgr. Helena Babáková) a 2 kandidáty za rodiče žáků (Mgr. Blahoslav Bureš, Kateřina Hovorková). Dva zástupce
do školské rady nominuje zřizovatel – obec, kterou zastupuje rada obce. Na zástupce obce ve školské radě byli
navrženi členové rady Mgr. Michal Dupák a p. Jan Fagoš.
Usnesení č. RO/4/14/12/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
členy Školské rady při Masarykově základní škole Velký Osek (MZŠ) na funkční období 2014 – 2017:
a) Ing. Alenu Jílkovou, zástupce pedagogického sboru MZŠ;
b) Mgr. Helenu Babákovou, zástupce pedagogického sboru MZŠ;
c) Mgr. Blahoslava Bureše, zástupce zákonných zástupců žáků MZŠ;
d) paní Kateřinu Hovorkovou, zástupce zákonných zástupců žáků MZŠ;
e) Mgr. Michal Dupáka, zástupce zřizovatele MZŠ;
f) pana Jana Fagoše, zástupce zřizovatele MZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Organizační záležitosti
Starosta informoval, že na základě jednání s AOPK nebude zatím předmětem prodeje na stát obecní pozemek č.
1007 v NPR Libický luh, dokud se nedořeší stavby sousedů na tomto pozemku. Dále byl starosta pověřen
zorganizovat v lednu 2015 jednání se společností Písek-Beton k úpravě těžebního prostoru na jihu obce.
6) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 12. 2014
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 15. 12. 2014
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 15. 12. 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/1/14/12/2014 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 14. 12. 2014
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Zadávací podmínky projektu Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů
3) Průvodce „90 tipů na výlet v Polabí“
4) Školská rada při MZŠ Velký Osek
5) Organizační záležitosti – jednání s AOPK ČR kvůli obecním pozemkům v NPR Libický luh, úprava CHLÚ
Písek - Beton
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 12. 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

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3. k usnesení RO/2/14/12/2014 – Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů“

Příloha č. 4. k usnesení RO/3/14/12/2014 – Návrh Partnerské smlouva s o.p.s. Zlatý pruh Polabí

Partnerská smlouva o spolupráci
v rámci cestovního ruchu
Střední Čechy – Polabí – Zlatý pruh Polabí
uzavřená mezi těmito smluvními stranami :
Partner - (dále jen Polabí) :
název
: Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
právní subjektivita : obecně prospěšná společnost
adresa : Zámek Loučeň 1, 289 37 Loučeň
IČ:272 50 318, DIČ:CZ27250318
zastoupený statutárním zástupcem: Pavlem Hlaváčem, ředitelem společnosti,
registrovaný: v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu
O, vložce číslo 375 dne 2. 6. 2005
a
Partner – (dále jen Partner):

IČ
Zastoupené panen/paní

,

(společně dále jen Partneři)
Partneři tímto uzavřeli dohodu o partnerské spolupráci při realizaci společných projektů a akčního plánu
v oblasti podpory regionálních služeb cestovního ruchu s názvem „Zlatý pruh Polabí v turistickém regionu
Střední
ČechyPolabí“,
a
to
v následujících
bodech
1. Polabí bude jednat jako zástupce projektu a v této roli bude zodpovídat za realizaci Projektu
destinačního managementu cestovního ruchu (Organizace cestovního ruchu) „Zlatý pruh Polabí
v turistickém regionu Střední Čechy-Polabí”, tak jak je toto území definováno Českou centrálou
cestovního ruchu.
2. Polabí bude zajišťovat naplnění Akčního plánu destinačního managementu a administraci tohoto
Akčního plánu.
3. Partneři budou spolupracovat při rozvojových programech v oblasti cestovního ruchu a v naplňování
opatření definovaných Programem rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.
4. Partneři budou koordinovat svoje aktivity při neinvestičních projektech na podporu cestovního ruchu
na území mikroregionu a na území Turistické oblasti střední Čechy – Polabí.
5. Partneři se budou společně podílet na aktivitách v cestovním ruchu, zejména
a) se budou účastnit společných prezentací, výstav a veletrhů, na nichž bude propagována
oblast Polabí a aktivity Partnera
a) ANO - NE
b) budou spolupracovat při vytváření koncepcí, plánování, výstavbě a údržbě cyklotras na
území Polabí a infrastruktury cestovního ruchu
1. b) ANO - NE
c) budou spolupracovat při tvorbě společných turistických produktů (okružní trasy, naučné
stezky, poznávací pobyty a pod.)
1. c) ANO - NE

d) budou spolupracovat při koncepci rozvojových příležitostí a investičních možností v cestovním
ruchu na území Polabí
1. D) ANO - NE
e) budou spolupracovat při přípravě a realizaci propagačních a informačních nástrojů o
turistických možnostech na území turistické oblasti Polabí
1. E) ANO – NE
f) budou spolupracovat při přípravě a realizaci rozvoje vodního turismu na řece Labi a jeho
přítocích
1. E) ANO - NE
g) budou spolupracovat při přípravě a tvorbě Fondu cestovního ruchu v Polabí
1. E) ANO - NE

6. Partner poskytne informace o svých aktivitách na území Polabí pro zpracování Strategie rozvoje
cestovního ruchu v turistické oblasti Střední Čechy – Polabí.
7. Polabí se bude podílet na propagaci aktivit Partnera zejména tím, že
a) poskytne informace z databáze služeb a zařízení cestovního ruchu v Polabí
b) poskytne fotodokumentaci k turistickým cílům na území Polabí
c) poskytne prostor pro umístění propagačních materiálů o aktivitách Partnera v rámci stojánkového
servisu Polabí v infocentrech a dalších vhodných místech
d) zahrne informace o turistických produktech Partnera do propagačních materiálů o Polabí
e) poskytne prostor pro turistické produkty partnera do průvodce po Polabí
f) umístí odkaz na Partnera na webový portál www.polabi.com
g) bude prezentovat aktivity Partnera na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, kterých se bude
účastnit
h) bude propagovat akce partnera na území Polabí svými propagačními nástroji
i)poskytne prostor pro distribuci propagačních matriálů Partnera v Turistickém informačním centru
Poděbrady
8. Partner se bude podílet na přípravě a realizaci propagačních a informačních nástrojů o turistických
možnostech Polabí zejména tím, že:
a) poskytne informace o svých aktivitách cestovního ruchu na území Polabí do databáze Zlatého
pruhu Polabí, o.p.s.
b) poskytne prostor pro umístění informací a propagačních materiálů o Polabí na vhodná místa,
c) poskytne fotodokumentaci svých turistických objektů na území Polabí
d) umožní umístění informační mapy Polabí při vstupu do svých turistických objektů
e) bude prezentovat turistický potenciál Polabí na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, kterých
se bude účastnit
f) do svého informačního portálu zahrne informace o spolupráci s Polabím
g) poskytne informace o akcích ve svých turistických objektech pro účely Kalendáře akcí Polabí a
bude spolupracovat při plánování termínů
h) bude podporovat takové investiční projekty v cestovním ruchu, které jsou v souladu se Strategií
rozvoje CR na území Polabí
i) bude podporovat Regionální produkty Polabí a bude spolupracovat při jejich propagaci a realizaci
na území mikroregionu
j) umístí odkaz na Zlatý pruh Polabí, o.p.s. na svých www
9. Partner se zavazuje umístit logo Polabí na propagační tiskoviny o svých turistických objektech a
produktech.
10. Partner se bude účastnit workshopů a konferencí o cestovním ruchu v Polabí.
11.

Oba partneři se zavazují, že v souvislosti se spoluprací uvedenou v této smlouvě
nebudou po druhém partnerovi požadovat žádné finanční plnění.

12. Spolupráci za Partnera zajišťuje ,
13. Spolupráci za Polabí zajišťuje Pavel Hlaváč, předseda správní rady, tel.+ fax: 325 511 946, mobil:
602 341361, e-mail : ticpodebrady@polabi.com

14. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šesti měsíců.
15.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera
neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického
charakteru vyplývající z této smlouvy.

16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání statutárními zástupci obou
smluvních stran.
17. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Polabí a jedno si
ponechá smluvní partner.
18. Partneři prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou a vážnou vůli, a že nebyla
uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ne důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

Loučeň dne __________________
_________________________________
Pavel Hlaváč
ředitel
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

dne

_____________________
______________________________

