Zápis z 70. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 7. 8. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 7. 8. 2017 od 19:30 – 20:30
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 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/1/7/8/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 7. 8. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Žádost o dotaci na rekonstrukci povrchů školních sportovišť
Starosta předložil po projednání s ředitelkou základní školy návrh na podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na projekt
rekonstrukce povrchu sportovních ploch školního areálu Masarykovy základní školy Velký Osek, který se bude realizovat na pozemku
č. 657/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha ve Velkém Oseku. Práce v rámci projektu budou spočívat v následujícím:
a) na menším, multifunkční hřiště (na p. č. 657/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o rozměrech 26 m x 16 m (plocha
416 m2), které je v současnosti z několikráte vyspravovaného asfaltu, se položí vyrovnávací vrstva z betonu či asfaltu o max.
tloušťce 10 cm, na tu se následně položí průmyslově vyráběná a certifikovaná polyuretanová vrstva o max. tloušťce 1,1 cm (viz
příloha 1 a 2);
b) na větším, multifunkčním hřišti (na p. č. 657/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o rozměrech 56 m x 26 m (1 456
m2), které je v současnosti z velmi těžce udržovatelného přírodního trávníku, se strhne vrstva 15 cm trávníku včetně zeminy, která
se využije na zarovnání nerovností na pozemku č. 657/2, následně se položí štěrkové lože o tloušťce max. 15 cm, následně se
položí vrstva z průmyslově vyráběného a certifikovaného kobercového venkovního sportovního povrchu ze 100% UV
stabilního polypropylenu o max. tloušťce 1,8 cm (viz příloha 1 a 3).
Usnesení č. RO/2/18/7/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s přípravou a podáním žádosti o 70% dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj do Podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
dotační titul č. 6 na realizaci projektu spočívající v rekonstrukci povrchu sportovních ploch školního areálu Masarykovy základní školy
Velký Oseka, a to s maximální výši nákladů 4,25 mil. Kč a max. finanční spoluúčastí obce do 2 mil. Kč;
b) s pověřením pro starostu obce připravit a realizovat veškeré nezbytné kroky a právní jednání k naplnění písm. a) tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že železniční přejezdy na Stráž a na Šanghaj budou střídavě uzavřeny z důvodu jejich oprav od srpna až do
začátku měsíce října 2017, přičemž pro pěší by měly být neustále funkční. Byly odeslány výzvy na neplatiče poplatků za odpady.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 8. 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/1/7/8/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 7. 8. 2017
1) Zahájení zasedání rady
přítomnost a usnášeníschopnost
2) Žádost o dotaci na rekonstrukci povrchů školních sportovišť
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 7. 8. 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.

