Zápis z 49. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 12. 9. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar,
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 12. 9. 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 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/1/12/9/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 12. 9. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci, dále podal s místostarostou informaci o průběhu
přípravy a realizace projektů, např. vodovod (vyhodnocení dotazníků), seznam oprav na dešťové kanalizaci a
silnicích.
Usnesení č. RO/2/12/9/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.

II. schvaluje
seznam oprav na dešťové kanalizaci a silnicích v obci Velký Osek takto:
a) dešťová kanalizace – ulice Smetanova X Riegrova, ulice Jiráskova X Tyršova, Komenského X Žižkova, ulice 9.
května, ulice Prokopa Holého X Za Drahou;
b) silnice – ulice Jiráskova a ulice Nádražní;
a to v rozsahu do 350 tis. Kč bez DPH a s termínem dokončení do 30. 10. 2016, přičemž pověřuje starostu
k výběru vhodného dodavatele a k zajištění realizace.

III. schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 tak, že na výdajích se paragraf „334 Sdělovací
prostředky“ s ohledem na jeho faktické nízké čerpání a vývoj žádosti o dotaci na nový bezdrátový rozhlas (dosud
nebylo dokončeno hodnocení žádostí na SFŽP) snižuje z 1 000 000 Kč na 550 tis. Kč a za účelem zajištění
nutných oprav dešťové kanalizace a výtluků na některých komunikacích zejm. dle bodu II. tohoto usnesení (např.
Nádražní ulice, Smetanova, Jiráskova) se zvyšuje paragraf „221 Pozemní komunikace“ ze 4 450 000 Kč na
4 900 000 Kč, přičemž příjmový a výdajový rámec zůstává zachován a vzájemně vyrovnán ve výši 38 010 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Naplňování obecně závazných vyhlášek a dalších pravidel v obci
Rada projednala některé podněty na dodržování obecně závazných vyhlášek a jiných pravidel platících na území
obce, např. záležitost neustále nevhodného parkování v ulici Politických vězňů, kdy pan Heřman z č. p. 79 si
stěžuje na parkování uživatelů protější nemovitosti č. p. 117, protože je mu údajně blokován vjezd a snižována
průjezdnost touto ulicí. Dále je třeba důsledněji hlídat zákaz konzumace alkoholu na některých veřejných místech,
např. u pošty. Dochází rovněž k nevhodnému parkování v lokalitě nové továrny AIS na Šanghaji, ulice Prokopa
Holého, kdy někteří zaměstnanci této firmy parkují na lesních cestách. O těchto záležitostech bude informováno
zastupitelstvo na dalším zasedání a obecní policie bude vyzvána k důslednější kontrole..

4) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/3/12/9/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
nákup vozu zn. Multicar v hodnotě do 85 tis. Kč z důvodu nutnosti nahradit dosluhující vůz této značky ve
vlastnictví obce.

II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné úkony a jednání k naplnění bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Dále rada projednala návrh programu na zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2016.
Usnesení č. RO/4/12/9/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 20. 9. 2016 takto:
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 8. 2016
2) Prodej obecních pozemků za hasičárnou a v bytové lokalitě Za Lávkami
3) Smlouva o přípravě a realizaci výstavby rodinných domů na pozemku č. 600/2 v k. ú. a obci Velký Osek směrem
k Volárně (plánovací smlouva) se společností GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
4) Rozpočtové opatření č. 8/2016 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016
5) Různé
6) Informace z výborů zastupitelstva obce a rady obce
7) Diskuse
8) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Jelikož v roce 2018 bude obec Velký Osek slavit již 790 let od písemného doložení svojí existence, je vhodné
zahájit přípravu oslav této významné příležitosti.
Usnesení č. RO/5/12/9/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro člena rady obce pana RNDr. Jakuba Munzara k zajištění příprav a realizace aktivit na oslavu 790.
let písemně doložené existence obce Velký Osek v roce 2018, přičemž předpokládaný rozpočet těchto aktivit
nesmí přesáhnout vcelku 300 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 9. 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/1/12/9/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 12. 9. 2016
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Projekty obce
3) Naplňování obecně závazných vyhlášek a dalších pravidel v obci
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 12. 9. 2016 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

---- OMLUVEN ----

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v.r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

