Zápis z 57. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 1. 2017
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: 9. 1. 2017 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/1/9/1/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 1. 2017 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 informaci o přípravě výběrového řízení na
dodavatele zakázky malého rozsahu na bezdrátový rozhlas – protipovodňové prvky podpořený dotací SFŽP cca
1,8 mil. Kč, přičemž po předběžné kontrole zadávacích podmínek SFŽP sdělilo, že je možné tuto zakázku soutěžit
v režimu zakázky malého rozsahu (tj. pod 2mil. Kč bez DPH).
Usnesení č. RO/2/9/1/2017:
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 zajistit přípravu a organizaci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na
projekt „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“, jehož hlavní součástí je výstavba nového bezdrátového
rozhlasu v obci Velký Osek, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.947 463,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Radní RNDr. Jakub Munzar předložil návrh na uzavření smlouvy o dílo – pořízení časosběrného filmu o dění v obci
v průběhu roku pro účely oslav 790. let existence obce Velký Osek v roce 2018. Cena filmu by měla být okolo 50
tis. Kč bez DPH, přičemž po konzultacích a ověřováních na trhu byl vybrán filmař pan Klíma z Čáslavi, který s tímto
typem filmů má bohaté zkušenosti. Točit by se mohlo začít na mysliveckém plese dne 21. 1. 2017.
Usnesení č. RO/3/9/1/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o dílo s panem Mgr. Milanem Klímou, IČ: 765 42 092, sídlem Chotusická 616, Čáslav,
PSČ 286 01, za účelem pořízení časosběrného snímku o dění v obci od 21. 1. 2017 do 30. 4. 2018, a to za cenu
50 000 Kč bez DPH;
b) s pověřením pro starostu obce činit veškerá potřebná a nezbytná jednání a úkony k naplnění písm. a) tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 1. 2017
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: ………………………………………………………………, 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/1/9/1/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9. 1. 2017
1) Zahájení zasedání rady
- přítomnost a usnášeníschopnost
2) Projekty obce
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 1. 2017 - 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.

