Zápis z 65. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 10. 5. 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. 5. 2017 od 20:00 – 22:00
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 4, 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/1/10/5/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 10. 5. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Rada vzala na vědomí informace starosty o realizaci projektu energetických úspor metodou EPC, o instalaci
nových dětských hřišť na Stráži a na fotbalovém hřišti, o cykloaltánu, na výtah v základní škole vydáno stavební
povolení, instalace bezdrátového rozhlasu zahájení v červnu 2017. Rada projednala dokončení cca 40 metrů
panelové cesty v ulici Za Drahou ve čtvrti Šanghaj k bytové lokalitě Za Lávkami.
Usnesení č. RO/2/10/5/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s realizací stavebních prací na dokončení panelové cesty v ulici Za Drahou ve čtvrti Šanghaj k bytové lokalitě Za
Lávkami v délce 40 metrů a šířce 4 metry z betonových panelů o síle 15 cm za cenu do 200 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Dle vyhodnocení nabídek členů Výboru životního prostředí byl vybrán správce obecních lesů pro rok 2017.
Usnesení č. RO/3/10/5/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy se společností Polabská lesní s.r.o., Němčice 133, 280 02 Němčice, IČ: 241
24 184, za účelem zajištění správy, údržby a těžby dřeva v lesích obce Velký Osek v roce 2017, a to za
předpokládané celkové max. náklady 417 097 Kč bez DPH a za předpokládaný celkový odkup vytěženého dřeva
ve výši 1 033 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada vzala na vědomí zprávu o provozování vodohospodářského majetku za rok 2016 včetně vyúčtování stočného
a vodného od společnosti VODOS Kolín, na stočném za 1-8/2016 fakturován doplatek cca 125 tis. Kč bez DPH.
Dále rada vzala na vědomí, že bude k 11. 5. 2017 přihlášena do exekuční dražby pohledávka obce za bývalým
nájemcem restaurace v Dělnickém domě panem Pospíšilem z přelomu století ve výši cca 750 tis. Kč. V základní
škole provedena kontrola Českou školní inspekci, která neshledala nepřekonatelné závady. Předseda školské rady
pan Fagoš informoval o podané stížnosti paní Basikové na údajně nepřijatelné jednání ředitelky školy při řešení
podezření z krádeže mezi žáky, které se prošetřuje.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 5. 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/1/10/5/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 10. 5. 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. 5. 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.

