Zápis z 42. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 30. 5. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: -------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 30. 5. 2016 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 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/1/30/5/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 5. 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, dále podal informaci o průběhu budování nového
veřejného osvětlení v obci a opravě mostku přes Bačovku u obchodu „Desítka“. Dále se jednalo o možnosti
navýšení dotace na zateplení MŠ a ZŠ o cca 215 tis. Kč. Na projekt kolumbárium nebyla dotace od Ministerstva
zemědělství přidělena. Dále probíhá projekt ošetření zeleně u Bačovky.
Usnesení č. RO/2/30/5/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/3/30/5/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s uzavřením příslušných smluv o navýšení dotace na projekty „Snížení energetické náročnosti budov
Masarykovy základní školy a Mateřské školy ve Velkém Oseku“ se Státním fondem životního prostředí ČR, a to dle
přílohy tohoto usnesení;
b) s přijetím příslušných částek do rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 a další vyplývajících z příslušných smluv
uvedených pod písm. a) tohoto usnesení a z příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterých je
poskytnuta dotační podpora projektům „Snížení energetické náročnosti budov Masarykovy základní školy a
Mateřské školy ve Velkém Oseku“;
c) s pověřením pro starostu obce k přípravě, uzavření a realizaci veškerých právních úkonů a smluv k naplnění
písm. a) a b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Závěrečný účet obce za rok 2015
Rada projednala návrh závěrečného účtu obce za rok 2015, který projedná zastupitelstvo dne 21. 6. 2016.
Usnesení č. RO/4/30/5/2016:
Rada obce Velký Osek
doporučuje
Zastupitelstvu obce velký Osek schválit Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

4) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že je na 4. 6. 2016 připravován Den dětí a spolků, bohužel T.J. Sokol si organizuje vlastní akci
na zahradě u sokolovny, k této věci požádali o zapůjčení 30 ks židlí. Rada souhlasila se zapůjčením židlí, ale
vyjádřila politování nad nekonstruktivním a nekolegiálním přístupem, kdy snahou obce je organizovat takovou akci
ve spolupráci se všemi spolky. Dále je potřeba řešit odborné ošetření stromů – kaštanů na zahradě MŠ. Členové
rady se shodli, že se vyvěsí záměr na pronájem obecní restaurace Dělnického domu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 6. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., @@@@@@@@@@@@., dne @@@@@@@@

Člen rady obce: Jan Fagoš, 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/1/30/5/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 30. 5. 2016
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Projekty obce
3) Závěrečný účet obce za rok 2015
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 30. 5. 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/2/30/5/2016
Dárci – 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek

Jméno dárce
Jaroslava Matuchová
Jana Čiháková
Miluše Polovcová
Jitka Žilková

Dar hrazen k nemovitosti
Nádražní 473, 281 51 Velký Osek
U Borku 607, 281 51 Velký Osek
Hejdukova 134, 281 51 Velký Osek
Prokopa Holého 641, 281 51 Velký Osek

Výše uhrazeného daru
15.000
7.000
2.000
1.500

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/30/5/2016 – Smlouvy o dotační podpoře na projekty „Snížení energetické
náročnosti budov Masarykovy základní školy a Mateřské školy ve Velkém Oseku“

Příloha č. 5 k usnesení č. RO/4/30/5/2016 – Návrh Závěrečného účtu obce Velký Osek za rok 2015

