Zápis z 35. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 2. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák,RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady:
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 29. 2. 2016 od 19:30 do 22:00
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 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/1/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 29. 2. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci. Pan Josef Fiala, bytem ulice Budovcova ve Velkém
Oseku navrhl, aby dar uhradil formou darování věci obci – stáje, kterou v letech 2007 - 2008 zřídil na obecním
pozemku bývalé skládky v zookoutku, a která dosud tam stojí a je částečně využívána k uskladnění krmiva, není
však zcela nezbytná pro provoz zookoutku. Dále spolu s místostarostou podali informaci k projektům a záměrům:
příprava projektové dokumentace pro veřejné osvětlení v lokalitě Sluneční, jednání s projektantem o přípravě
projektů na rekonstrukci komunikací a chodníků včetně veřejného osvětlení (náměstí Petra Bezruče a okolí,
Politických vězňů, Kmochova, Jiráskova, Palackého, Vrchlického), varianta realizace nového bezdrátového
rozhlasu s dotací SFŽP v celé obci. Dále starosta informoval o jednání s TPCA ve věci umístění cykloaltánu u
cyklostezky směrem na Kolín.
Usnesení č. RO/2/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
a) uzavření smluv o daru s osobami dle přílohy tohoto usnesení;
b) pověření pro starostu připravit text smlouvy o účelovém příspěvku na rozvoj infrastruktury - kanalizaci dle
podmínek přijatých Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 23. 2. 2016 a předkládat je po podpisu příslušným
plátcem průběžně ke schválení radě obce;

II. neschvaluje
návrh na úhradu daru na ekologii formou darování věci – stáje v zookoutku na pozemku bývalé skládky od pana
Josefa Fialy, bytem ulice Budovcova, Velký Osek, a doporučuje mu tuto stavbu odstranit z důvodu její
nepotřebnosti pro obec.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/3/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
a) přípravu žádosti o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na realizaci projektu bezdrátového
rozhlasu s 59 ks hlásičů a s protipovodňovými prvky ve výši do 2,6 mil. Kč včetně DPH s max. spoluúčastí obce do
0,9 mil. Kč včetně DPH;
b) pověření pro starostu obce k zajištění zpracování, podání a následně administraci a řešení této žádosti na SFŽP
dle písm. a) tohoto usnesení, přičemž max. cena za služby za tyto činnosti může být do 100 tis. Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. RO/4/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
a) pořadí důležitosti projekce komunikací a jejich částí takto:
1. chodníky, parkovacích stání a cyklopruhu včetně veřejného osvětlení a rozhlasu podél krajské
komunikace III. třídy v ulici Palackého, Prokopa Holého a Volárenská;
2. chodníky, parkovacích stání (zejména před zdravotnickým střediskem) a zvýšené křižovatky včetně
veřejného osvětlení a rozhlasu podél místní komunikace v ulici Jiráskova;
3. nové povrchy stávajících komunikací včetně dešťové kanalizace, parkovacích stání, veřejného osvětlení
a rozhlasu podél místní komunikace na náměstí Petra Bezruče, v ulici Zahradní, Hvězdárna, v části ulice Sluneční
od křižovatky s ulicí Chelčického na náměstí Petra Bezruče a v části ulice Kpt. Jaroše od křižovatky s ulici
Jiráskova na náměstí Petra Bezruče;
4. nové povrchy stávajících komunikací včetně dešťové kanalizace, parkovacích stání, veřejného osvětlení
a rozhlasu podél místní komunikace v ulici Politických vězňů, Vrchlického a Kmochova;
5. nový chodník včetně veřejného osvětlení a rozhlasu podél místní komunikace v ulici Prokopa Holého od
křižovatky s ulicí Smetanova až k nemovitosti č. p. 780 v ulici Prokopa Holého (firma AIS);
6. zúžení chodníku na severní straně ulice Masarykova od Dělnického domu po konec mateřské školky,
zřízení odstavného parkovacího stání a zvýšené křižovatky ulic Jeronýmova a Masarykova;

b) pověřuje starostu obce výběrem vhodného dodavatele projekce a vyhledáváním vhodných dotačních titulů
k realizaci výše uvedených projektů pod písm. b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Věcná břemena ČEZu
ČEZ předložil smlouvu o zřízení věcných břemen v zastavěné části obce s celkovým záborem cca 1 335 bm za
jednorázovou úhradu 5 tis. Kč.
Usnesení č. RO/5/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
nesouhlasí
se zřízením věcných břemen dle předloženého návrhu od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v rozsahu cca 1 335
bm v zastavěné části obce za úhradu jednorázovou 5 tis. Kč, jelikož v souladu s pravidly stanovenými
Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 8. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013 usnesením č. ZO/2/18/12/2012 tato
2
úhrada má činit min. 200 Kč/m (m ).
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Dopravně-bezpečnostní opatření v obci
Usnesení č. RO/6/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) z důvodu snížení hlukové, vibrační a prachově zátěže s podáním návrhu k Odboru dopravy Městského úřadu
Kolín na zákaz průjezdu obcí pro vozidla těžší než 12 tun dle možnosti danou novelou zákona o pozemních
komunikacích účinné od 1. 1. 2016;
b) z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí a chodců s umístěním 2 ks retardérů na silnici v ulici Masarykova před
mateřskou školkou vždy po jednom kusu na každé straně od křižovatky s ulicí Jeronýmova a 2 ks retardérů na
silnici v ulici Komenského před základní školou vždy po jednom kusu na každé straně od odbočky k bytovým
domům č. p. 723 a 724;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Organizační a provozní záležitosti
Na základě podnětu paní Bulíčkové podaném na zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 rada o věci vrácení
přeplatku na vodném paní Bulíčkové, bývalé provozní restaurace v Dělnickém domě, jednala s tím, že předložené
podklady a vysvětlení paní Bulíčkové jsou obdobné jako v květnu 2015, jsou nedostačující a v kontextu toho, že
porušovala nájemní smlouvu (zejm. ubytovávala v bytě nad restaurací jiné osoby než sebe, využívala obecní
majetek v kuchyni pro své aktivity mimo obec – kavárna Poděbrady), tak se rada usnesla takto:

Usnesení č. RO/7/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
nesouhlasí
s poskytnutím doplatku na vodném za období leden 2012 až září 2014 v souvislosti s provozem restaurace
v Dělnickém domě bývalé provozní této restaurace paní Miroslavě Bulíčkové ve výši 9 300 Kč;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/8/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
nesouhlasí
s poskytnutím jakéhokoliv doplatku na vodném za období leden 2012 až září 2014 v souvislosti s provozem
restaurace v Dělnickém domě bývalé provozní této restaurace paní Miroslavě Bulíčkové;
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. RO/9/29/2/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s poskytnutím doplatku na vodném za období leden 2012 až září 2014 v souvislosti s provozem restaurace
v Dělnickém domě bývalé provozní této restaurace paní Miroslavě Bulíčkové ve výši 3 722 Kč;
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 2 Zdrželi se 0
Starosta informoval o jednání se společností CETIN, nástupnická společnost po Telefonica O2, která má zájem i
nadále provozovat vysílač na střeše základní školy, rada se jednohlasně shodla, že se za tímto účelem vyvěsí
záměr o nájmu pro tuto společnost, přičemž min. nájemné bude 60 tis. Kč ročně (dosud 50 tis Kč ročně). Dále se
rada jednohlasně shodla, že dojde k navýšení nájemného pro stávajícího nájemce části obecního dvora, který jej
užívá jako autoservis, a to ze 42 tis. Kč/rok na 45 tis. Kč ročně. Dále se rada shodla, že není důvod zřizovat
mobilní sběr textilu dle nabídky soukromé firmy (ve spolupráci s Červeným křížem) z důvodu trvale umístěného
kontejneru na textil u obecního úřadu, ve výhledu je další kontejner na textil na křižovatce ulic Palackého a
Nádražní, dále je možné textil odevzdat na obecním dvoře a na charitativní Burze věcí.
6) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., OOOOOOOOOOOO., dne OOOOOOOO

Člen rady obce: Jan Fagoš, v. r., OOOOOOOOOOOOOO, dne OOOOOOOOO
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/1/29/2/2016 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 29. 2. 2016
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Projekty obce
3) Věcná břemena ČEZu
4) Dopravně-bezpečnostní opaření v obci
5) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 29. 2. 2016 - 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 č. RO/2/29/2/2016
Dárci – 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek
Jméno, Příjmení
Dar k nemovitosti
Emília Demeterová
U Máčidla 681, 281 51 Velký Osek
Jaroslav Nouza
Boženy Němcové 176, 281 51 Velký Osek
Vlasta Legrova
Lesní 510, 281 51 Velký Osek
Ing. Eva Rovná
Švermova p.č. 1061, Velký Osek
František Svíčka
Riegrova 593, 281 51 Velký Osek
Martina Šámalová
Chelčického 563, 281 51 Velký Osek
Josef Zach
Michal Kučirek
Jiří Munzar

Riegrova 804, 281 51 Velký Osek
Smetanova 726, 281 51 Velký Osek
Smetanova 726, 281 51 Velký Osek

Uhrazený dar v Kč
3.000
15.000
15.000
15.000
1.800
15.000
15.000
5.000
5.000

