Zápis z 51. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 17. 10. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: Ilona Tučímová (omluvena)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 17. 10. 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/1/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 17. 10. 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 provozu
podtlakové kanalizace a dalších záměrech a projektech obce.
Usnesení č. RO/2/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení;

II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce a místostarostu obce zajistit ve spolupráci s odbornou organizací provést analýzu
funkčnosti podtlakové kanalizace ve Velkém Oseku včetně návrhů na její úpravy a opravy v hodnotě do 50 tis. Kč
bez DPH.

III. souhlasí
s pověřením pro starostu obce nebo místostarostu obce upozornit ty majitele nemovitostí, kteří nemají v souladu se
zákonem o vodovodech a kanalizacích výslovný písemný souhlas obce, jakožto majitele splaškové podtlakové
kanalizace v obci Velký Osek, že pokud nedojde k dohodě mezi obcí a majitelem napojené nemovitosti, tak může
být daná nemovitost v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích odpojena od kanalizace, jelikož jde o
nelegální napojení na kanalizaci, přičemž může být požadována náhrada nákladu za odpojení a za využití služeb
spojených s nelegálním využíváním kanalizace včetně příslušenství (např. úroky, pokuty, penále).
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Příspěvek od Středočeského kraje na hospodaření v lesích
Usnesení č. RO/3/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
a) přijetí finančního příspěvku
přílohy tohoto usnesení;

ve výši 147 900 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na hospodaření v lesích dle

b) pověření pro starostu obce realizovat taková jednání a právní úkony vedoucí k uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování příspěvku na hospodaření v lesích
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jeho jejich využití“, k zajištění naplnění písm. a) a smlouvy pod
písm. b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

4) Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016
Usnesení č. RO/4/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
s odkazem na výkaz FIN 2-12 za období leden – září 2016 zmocnění pro starostu obce provést takové rozpočtové
opatření č. 10, které do výše 0,5 mil. Kč na jednotlivých příjmových či výdajových paragrafech bez navyšování
celkového příjmového a výdajového rámce (tudíž úpravy částek mezi paragrafy) vyrovná plnění jednotlivých
položek a paragrafů min. na 100 %;
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/5/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
nesouhlasí
i na podkladě doporučení odborného lesního hospodáře se stanovením zákazu vstupu do obecních lesů
v předvánočním období, jelikož obecní lesy obce jsou prvořadě lesy rekreační, přičemž se očekává, že tuto funkci
budou plnit rovněž v období adventu a vánočních svátků.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/5/17/10/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s vypůjčením velkého sálu Dělnického domu pro společenskou akci na den 31. 12. 2016 organizovanou panem
Josefem Demeterem, bytem Kolín.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 2 Zdrželi se 2
6) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 10. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: …………………………, 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/1/17/10/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 17. 10. 2016
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Projekty obce
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5)

Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 17. 10. 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

------- OMLUVENA -------------

Příloha č. 3 k usnesení č. RO/2/17/10/2016 – Dary na kanalizaci

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/17/10/2016 – Příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočes, kraje

