Zápis z 63. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 10. 4. 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: 10. 4. 2017 od 18:30 – 20:00
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/1/10/4/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 10. 4. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Rada vzala na vědomí informace o realizaci projektů obce - cykloaltán, dětské hřiště na Stráži..
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci.
Usnesení č. RO/2/10/4/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Místostarosta informoval, že se kanalizace dostává do provozuschopného stavu. Za účelem zajištění efektivnějšího provozování
i nutnosti zajistit zastupitelnost rada projednala návrh místostarosty na výběrové řízení na technického pracovníka provozu
kanalizace, a to s nástupem ihned za plat cca 18 tis. Kč.
Usnesení č. RO/3/10/4/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s provedením výběrového řízení na obsazení 1 pracovní pozice - technický pracovník k údržbě kanalizace Velký Osek za plat
cca 18 tis. Kč s nástupem ihned.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada byla seznámena s výsledky personálního auditu obce Velký Osek, přičemž zejm. nebyla konstatována nadbytečnost
stávajících pracovních úvazků, bylo doporučeno technické pracovníky hierarchicky členit.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 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/1/10/4/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 10. 4. 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 10. 4. 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.

