Zápis z 47. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 15. 8. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: RNDr. Jakub Munzar (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 15. 8. 2016 od 19:30 do 21:00
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 4 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/1/15/8/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 15. 8. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Využívání fotbalového hřiště
Na základě uzavřené nájemní smlouvy na fotbalové hřiště pro obec Velký Osek byli přizváni zástupci obou
fotbalových klubů – FK Viktorie Velký Osek a FŠ Velký Osek za účelem projednání způsobu využívání sportovního
areálu. Všichni zúčastnění ocenili práci obce, že nyní je 10-letá nájemní smlouva, která dává prostor pro koncepční
práci obou klubů, informovali o stavu hospodaření (viz příloha) a mají vizi je mít všechny mládežnické týmy
v krajských soutěžích. Zástupci klubů potvrdili zájem na aktivní údržbě a péči o hřiště dle svých finančních a
personálních možností, např. sekání trávy, údržba laviček, oplocení aj., obec je v této věci připravena k součinnosti
v rámci svých možností. Případné větší investice, např. na rozšíření kabin, nové dětské herní prvky budou
průběžně řešeny s ohledem na finance a na dlouhodobost, tj. aby investice nepropadla vlastníkovi hřiště. Obec
projedná na základě žádosti jednoho z klubů po jejich dohodě svěření užívání hřiště do podnájmu.
3) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 8. 2016
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/1/15/8/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 15. 8. 2016
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Využívání fotbalového hřiště
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 15. 8. 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

---- OMLUVEN -----

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

+ hosté

Příloha k bodu č. 2 – Informace o činnosti fotbalových spolků ve Velkém Oseku

