Zápis z 71. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 21. 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: 21. 8. 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 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/1/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 21. 8. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci.
Usnesení č. RO/2/21/8/2017:
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
Starosta informoval, že u SFŽP je k posouzení návrh zadávací dokumentace k provedení výběru provozovatele
podtlakové kanalizace Velký Osek. Místostarosta informoval, že je přijímán další pracovník na údržbu kanalizace
pan Pavel Keleš. Dále místostarosta předložil návrh na objednání odborných služeb k seřízení senzorových trubic
v šachtách podtlakové kanalizace.
Usnesení č. RO/3/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s provedením servisu nebo výměny až 142 ks senzorových trubic v šachtách podtlakové kanalizace v hodnotě do
218 000 Kč bez DPH od společnosti Vacuum Global, s. r. o., IČ: 254 56 121, Lounská 4, 415 01 Teplice,
s termínem plnění do 30. 9. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Obec obdržela sdělení od SFŽP, že na vodovod byla přislíbena dotace ve výši cca 57 mil. Kč z cca 85 mil. Kč, o
této záležitosti bude jednat zastupitelstvo na zasedání dne 19. 9. 2017, které by mělo stanovit i finanční podíl od
majitelů napojovaných nemovitostí. RNDr. Munzar navrhuje v této věci spolupracovat s PR agenturou, aby do
projektu byli vtaženi všichni občané, a dále že by bylo vhodné při výběru zhotovitele hodnotit i podle délky záruční
doby. Místostarosta dále informoval o prováděných reklamačních opravách na II. etapě kanalizace – opravy
komunikací, šoupat, inspekčních šachet, nátoků dešťové kanalizace. Starosta informoval o jednáních mezi městem
Kolína a obcí Veltruby k uzavření smlouvy vlastníků a provozovatelů souvisejících kanalizací, aby byla
jednoznačně nastavena pravidla ohledně správy kanalizačního přivaděč a předávání odpadní vody na ČOV Kolín
z Velkého Oseka a Veltrub předpoklad podpisu do konce roku 2017. Rada projednala návrh na pořízení nových
kanalizačních šachet pro 2 plánované nemovitosti s tím, že majitelé se budou podílet na jejich financování.
Usnesení č. RO/4/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením kanalizační šachty pro 2 nově stavěné rodinné domy na pozemku č. 413 a na pozemku č. 424/47 ve
Velkém Oseku za cenu do 150 tis. Kč bez DPH s termínem plnění do 30. 4. 2018 od společnosti Telsig-servis spol.
s r.o., IČ: 498 25 771, Motel U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, přičemž majitelé se budou podílet na financování
ve výši min. 50 % nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Obec obdržela vyrozumění, že získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 700 tis. Kč na obnovu obvodové
hřbitovní zdi za cca 2,6 mil. Kč, náklad se však může díky soutěži na zhotovitele snížit.
Usnesení č. RO/5/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s přípravou a realizací výběrového řízení na výběr zhotovitele obnovy hřbitovní zdi za max. náklad 2,611 mil. Kč
včetně DPH;
b) s pověřením pro starostu provést veškeré nezbytné kroky a právní úkony k naplnění písm. a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že byla podána žádost o 70% dotaci k MMR na obnovu povrchů školních sportovišť za náklad
cca 4,25 mil. Kč, realizace by proběhla v roce 2018. Dále se ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí
připravuje k podání v září 2017 žádost o 80% dotaci na SFŽP na obnovu polních cest a zeleně v extravilánu obce
za náklad cca 1,5 mil. Kč, realizace by proběhla v roce 2018. Bylo provedeno zaměření ulic Jiráskova, Masarykova
a Prokopa Holého jakožto podkladu k projekci zejm. na rekonstrukci či výstavbu chodníků a parkovacích stání, do
konce roku 2017 mají vzniknout projekce. Bylo osloveno několik společností na zpracování architektonické studie
k přestavbě obchodního střediska na mateřskou a základní školu, aby byla rozšířena jejich kapacita s ohledem na
rostoucí počet dětí a žáků, rovněž budou zajištěny nabídky na dotační management k získání dotace z Ministerstva
financí na tuto akci. Projekt rekonstrukce Dělnického domu nespadá pod dotaci IROP na realizaci komunitních
center, jelikož obec není poskytovatel registrovaných sociálních služeb a dále podpora se vztahuje jen na několik
zařízení v kraji. Rovněž není vhodné na zateplení Dělnického domu čerpat dotaci na zateplení, jelikož podmínky
jsou nastaveny na nízkoenergetické provozování, což vyžaduje vysoké technické a provozní nároky, které fakticky
snižuji hodnotu dotace, protože za ni se v podstatě pořídí náročnější materiál a práce, krom toho zajistit u veřejné
budovy soustavně nízkoenergetické provozování je takřka nereálné. Projekt bezdrátového rozhlasu je v procesu
realizace – instalace hlásičů. Záměr na pořízení elektrobusů z dotace pro účely lokální veřejné dopravy mezi
čtvrtěmi Šanghaj, Stráž a centrální částí obce není vzhledem k předpokládaným vysokým budoucím provozním
nákladům realizovatelný. Všichni členové rady dále podpořili realizaci rozšíření komunikace podél závodu bývalých
Českých dřevařských závodů, proto starosta začne vyjednávat podmínky s novým vlastníkem na oddělení pruhu
cca 4 m z pozemku ČDZ, který by byl vyměněn protihodnotou za pozemky obce uvnitř areálu bývalých ČDZ.
3) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/6/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením smluv o věcných břemenech k umístění elektrického nebo plynárenského zařízení předložených na
zasedání rady dne 21. 8. 2017 se společností ČEZ a RWE a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Z důvodu nutnosti vymezovat odborné kapacity (učebny) v Masarykově základní škole není možné udržet
v základní škole max. počet žáků ve školském rejstříku na 400, proto ředitelka Mgr. Zuzana Strejčková požádala o
souhlas se snížením kapacity na 350.
Usnesení č. RO/7/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se změnou údaje - snížení kapacity žáků v základním vzdělávání v příspěvkové organizaci Masarykova základní
škola Velký Osek, sídlem Vrchlického 236, Velký Osek, PSČ 281 51, IČ: 46390529, zřízenou obcí Velký Osek, IČ:
00235873, Revoluční 36, Velký Osek 281 51, v Rejstříku škol a školských zařízení vedeného dle školského zákona
č. 561/2004 Sb., a to z údaje 400 žáků na nově údaj 350 žáků s účinností od školního roku 2017/2018 na dobu
neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Na podkladě jednání s paní knihovnicí o návštěvnosti obecní knihovny bylo navrženo upravit provozní dobu
knihovny pro veřejnost.

Usnesení č. RO/8/21/8/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s úpravou provozní doby obecní knihovny na adrese Žižkova 433 ve Velkém Oseku takto:
Po: 9 – 11 hod a 12 – 15 hod., Út: 9 – 11 hod. a 12 - 17.30 hod., St a Čt: není výpůjční den, Pá: 9 – 11 hod. a
12 - 17.30.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 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/1/21/8/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 21. 8. 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 21. 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.

