Zápis z 5. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 23. 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: 23. 12. 2014 od 21:00 do 22:00
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/1/23/12/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 12. 2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Koncesní řízení na provozovatele kanalizace
Starosta seznámil přítomné s 2 nabídkami na organizátora koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace
v obci od 1. 10. 2015 - nabídka 1 od společnosti Allowance za cenu 199 tis. Kč bez DPH, nabídka 2 od společnosti
JUDr. Martin Korta za 255 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/2/23/12/2014:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
výběr organizátora koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace v obci Velký Osek od 1. 10. 2015
společnost Allowance, sídlem Praha, IČ: 261 40 136, za cenu 199 tis. Kč bez DPH;
II. ukládá
starostovi obce
a) podepsat se společností Allowance, sídlem Praha, IČ: 261 40 136, příslušnou příkazní smlouvu jakožto
s organizátorem koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace v obci Velký Osek od 1. 10. 2015;
b) provádět všechny nutné kroky k zajištění řádné organizace koncesního pro výběr provozovatele kanalizace
v obci Velký Osek od 1. 10. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – bezplatné poskytnutí kontejnerů na třídění plastu 2 ks a papíru 2 ks
Starosta seznámil přítomné, že společnost EKO-KOM, a.s., přispívající na třídění odpadů v obci ročně cca 500 tis.
Kč bezplatně zapůjčila obci další 2 ks kontejnerů na tříděný plast a 2 ks na tříděný papír. Po 1 ks od každého druhu
bylo umístěno k Motelu U Jezera a 1 ks kontejneru na plast byl dán ke knihovně, 1 ks na papír je k dispozici na
obecním dvoře. Za tímto účelem je třeba schválit příslušný dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. RO/3/23/12/2014:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob se společnosti EKO-KOM, a.s., sídlem Praha, IČ: 251
34 701, který je obsahem přílohy tohoto usnesení;
II. ukládá
starostovi obce řádně vyplnit a podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob se společnosti EKO-KOM,
a.s., sídlem Praha, IČ: 251 34 701, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

4) Restaurování centrálního křížku na hřbitově
Starosta informoval, že byl v roce 2014 opraven hrob ruského vojína na hřbitově za cenu 6 tis. Kč kameníkem
panem Malichem z Hradčan. Ten učinil obci nabídku na restaurování centrálního křížku na hřbitově, která by byla
do 40 tis. Kč. Rada pověřila starostu, aby se pokusil zajistit ještě jinou nabídku s tím, že rozhodnutí o nich rada
učiní v polovině roku 2015 v závislosti na vývoji realizovaných projektů obce.
5) Fakturační kalendář služeb technického dozoru investora na akci 2. etapa podtlakové kanalizace Velký
Osek
Společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby Hradec Králové zaslala návrh platebního kalendáře za výkon
funkce technického dozoru investora (TDI) na projektu „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“. Cena TDI byla
vysoutěžena ve výši 387 400 Kč bez DPH, fakturace by probíhala měsíčně počínaje za měsíc prosinec 2014 až za
září 2015, tj. 10 fakturací v hodnotě 38 740 Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/4/23/12/2014:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
platebním kalendářem fakturací za technický dozor investora na projektu „2. etapa podtlakové kanalizace Velký
Osek“ od společnosti Vodohospodářsko-inženýrské služby Hradec Králové, sídlem Hradec Králové, IČ: 481
53 362, který je obsahem přílohy tohoto usnesení;
II. ukládá
starostovi obce řádně vyplnit a podepsat platební kalendáře fakturací za technický dozor investora na projektu „2.
etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ od společnosti Vodohospodářsko-inženýrské služby Hradec Králové,
sídlem Hradec Králové, IČ: 481 53 362, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Organizační záležitosti
Starosta informoval, že obec dostala uloženo navrátit Úřadu práce Kolín část poskytnuté dotace ve výši cca
110 099 Kč poskytnuté na platy pracovníků veřejně prospěšných prací v roce 2013, jelikož obec předčasně podala
za květen 2013 formulář zúčtování před vlastní výplatou mezd, přičemž dotace byla na základě tohoto zúčtování
obci poskytnuta obratem, což se obvykle nestává. Starosta v této věci přijmul opatření, že výkazy se budou dávat
na úřad práce předávat v rozmezí od 15. do 30. daného kalendářního měsíce.
Vratka byla vrácena v prosinci 2014. Dále starosta informoval, že nedopatřením, zřejmě chybou v účetním
softwaru, obec v září 2014 neoprávněně vymáhala uloženou blokovou pokutu 1 000 Kč, kterou však pokutovaná
osoba včas a řádně uhradila. Za nepříjemnosti a ztížení života způsobené obstavením majetku byla požadováno
odškodnění ve výši 44 tis. Kč, starosta dosáhl snížení na 35 tis. Kč. Bylo přijato opatření, že budou všem
pokutovaným před podáním návrhu na exekuci rozesílány výzvy k zaplacení nejprve od obecní policie, i když
reakce na ně se pohybuje kolem 1/4.
7) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 12. 2014
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 31. 12. 2014
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 31. 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/1/23/12/2014 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 23. 12. 2014
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Koncesní řízení na provozovatele kanalizace
3) Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – bezplatné poskytnutí kontejnerů na třídění plastu 2 ks a papíru 2 ks
4) Restaurování centrálního křížku na hřbitově
5) Fakturační kalendář služeb technického dozoru investora na akci 2. etapa podtlakové kanalizace Velký
Osek
6) Organizační záležitosti – vratka části dotace Úřadu práce Kolín na VPP, vyrovnání kvůli neoprávněné
exekuci
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 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 č. RO/3/23/12/2014 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob se společností EKOKOM, a.s.

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/4/23/12/2014 - Fakturační kalendář služeb technického dozoru investora na akci 2.
etapa podtlakové kanalizace Velký Osek

