Zápis z 67. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 12. 6. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: ------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 12. 6. 2017 od 19:30 – 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 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/1/12/6/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 12. 6. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta a místostarosta podali informace k připravovaným a realizovaným projektům – energetické úspory metodou EPC
(dokončena obnova kotelen v mateřské a základní škole a výměna vnitřního osvětlení, dokončuje se veřejné osvětlení),
cykloaltán – dokončuje se vodovodní a elektrická přípojka. Dle hodnocení obdržených nabídek ředitelka MZŠ zaslala žádost o
příspěvek na opravu sociálních zařízen v 2. podlaží školy ve výši 700 tis. Kč, rada doporučila, aby bylo součástí návrhu
rozpočtového opatření č.3/2017. Dále obec bude jednat o ceně za opravu kuchyňských lapolů ve škole za cenu cca 300 tis. Kč.
Je připravován projekt stavebních úprav vstupní haly, chodby, archívu, rozhlasovny a služebny obecní policie na obecním
úřadě, realizace po vydání stavebního povolení cca přelom roku 2017/2018, předpokládaný náklad cca 1 mil. Kč.
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta předložil ke schválení návrh výše školného (úplata za vzdělání) v mateřské školce 400 Kč/měsíčně/dítě od školního
roku 2017/2018 dle projednání s ředitelkou mateřské školky, což je ve stejné výši jako nyní.
Usnesení č. RO/2/12/6/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se stanovením výše úplaty za vzdělání (školné) v Mateřské škole ve Velkém Oseku pro školní rok 2017/2018 ve výši 400 Kč
měsíčně za 1 dítě.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada vzala na vědomí informace o probíhajícím reklamačním řízení na 2. etapu podtlakové kanalizace, očekávají se návrhy na
nápravu ze strany zhotovitele. Oprava vodojemu zdárně ukončena bez zásadních dopadů do života obyvatel, nyní se čeká na
vyúčtování služeb provozovatele VODOS Kolín. Dále rada doporučila zařadit na pořad červnového zasedání zastupitelstva
body o provozování kanalizace a rozpočtové opatření č. 3/2017 navyšující příjmy obce a tím i výdaje obce o cca 9 mil. Kč.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 6. 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/1/12/6/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 12. 6. 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 12. 6. 2017 - 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.

