Zápis z 62. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 27. 3. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: -----------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 27. 3. 2017 od 19:30 – 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 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/1/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 27. 3. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Rada se seznámila s částečnou projektovou dokumentací pro stavební povolení na projekt rekonstrukce
Dělnického domu, další část by měla být dodána do poloviny dubna 2017. V rámci projektu „Protipovodňová
opaření v obci Velký Osek“ byla vysoutěžena společnost TBO na dodávku bezdrátového rozhlasu a na dodávku
digitálního povodňového plánu společnost Šindlar. K dětskému hřišti Na Stráži má být dodána vizualizace do
poloviny dubna 2017. Na rekonstrukci silnice Nádražní za cca 2,4 mil. Kč obec dotaci 1 mil. Kč z MMR neobdržela.
Rada se dále zabývala možnosti zpomalení dopravy na křižovatce ulic Riegrova a U Hřiště v lokalitě Šanghaj.
Usnesení č. RO/2/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s pořadím nabídek uchazečů ve výběrovém řízení „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“:
1. TBO s. r. o., sídlo: Družstevní 5, 330 27 Plzeň – Vejprnice, IČO: 27979504, DIČ: CZ27979504,
Nabídková cena bez DPH:
1.910.560,00,- Kč
2. ELSPET s.r.o., sídlo: Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 63489996, DIČ: CZ63489996
Nabídková cena bez DPH:
1.931.989,00,- Kč
3. ELMIK s.r.o., sídlo: Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 04506677, DIČ: CZ04506677
Nabídková cena bez DPH:
1.937.309,00,- Kč
II. schvaluje
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky od společnosti TBO s. r. o., sídlo: Družstevní 5, 330 27 Plzeň –
Vejprnice, IČO: 27979504, DIČ: CZ27979504, s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1.910.560,00,- Kč, ve
výběrovém řízení „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“ k realizaci předmětu tohoto výběrového řízení;
III. souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy se společností TBO s. r. o., sídlo: Družstevní 5, 330 27 Plzeň – Vejprnice, IČO:
27979504, DIČ: CZ27979504, s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1.910.560,00,- Kč, za účelem realizace
předmětu výběrového řízení „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“
IV. souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy se společností ŠINDLAR s.r.o., sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové,
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236, na dodávku digitálního povodňového plánu pro obec Velký Osek za cenu ve
výši 105.000 Kč bez DPH.
V. souhlasí
s pověřením pro starostu obce realizovat všechny nezbytné kroky a právní úkony k zajištění realizace bodu I až V.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Provoz kanalizace a vodovodu
Rada byla informována místostarostou o provozování kanalizace, kdy servisní společnost provádí obměnu řídících

jednotek a snaží se optimalizovat její provoz. Dále starosta informoval o jednáních s městem Kolín a obcí Veltruby
na přípravě smlouvy o provozně souvisejících kanalizací, které jsou napojeny na ČOV Kolín, přičemž radní
požadují snížení ceny za předávanou a čištěnou odpadní vodu na ČOV Kolín. Dále rada projednala způsob
provozování vodovodu po dobu opravy vodojemu, je nutno dojednat dopady v provozu školy a školky. Rada
doporučila starostovi připravovat koncesní řízení na nového provozovatele kanalizace v délce 5 let.
4) Organizační a provozní záležitosti
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci.
Usnesení č. RO/3/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2

Rada obce nedoporučila prodej části obecního pozemku č. 662/1 o výměře 45 m dle žádosti pana Soboslaie,
2
naopak doporučila nabídnout mu pozemek mezi jeho domem a vodním tokem Bačovka za 100 Kč/m . Rada rovněž
doporučila vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku č. 1014. Rada doporučila nákup 2 pozemků od pana
2
Miloslava Skopce v areálu bývalých Českých dřevařských závodů za cenu 170 Kč/m . Dále rada projednala nákup
osobního automobilu, jelikož dosud užívaný vůz Škoda Felicia z roku 1998 již nemůže být technickými pracovníky
obce z důvodu nevyhovujícího technického stavu nadále užíván.
Usnesení č. RO/4/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
nákup 1 ks repasovaného osobního automobilu CITROEN Berlingo 1,4i za kupní cenu ve výši 66 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada schválila rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2017, kterým se upřesňuje výše státního příspěvku.
Usnesení č. RO/5/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2017, kterým se příjmová položka 0000 – 4112 Neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů stanovuje ve výši 721 400 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada projednala návrh na novou grafickou úpravu čtvrtletního obecního zpravodaje Osečan.
Usnesení č. RO/6/27/3/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s grafickou úpravou obecního čtvrtletního zpravodaje Osečan od čísla 2/2017 dle doporučení a návrhů Terezy a
Martina Zukalových, IČ: 860 21 886, Luhovská 1728/1, 182 00 Praha 8, za cenu 350 Kč/1 strana bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že dne 16. 3. 2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Krajským
úřadem Středočeského kraje, který neshledal závažnějších nedostatků v hospodaření.
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 4. 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/1/27/3/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 27. 3. 2017
1) Zahájení zasedání rady
- přítomnost a usnášeníschopnost
2) Projekty obce
3) Provoz kanalizace a vodovodu
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 27. 3. 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.

