Zápis z 73. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 19. 9. 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: 19. 9. 2017 od 18:00 – 19:00
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/1/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 19. 9. 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/2/19/9/2017:
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 finalizují reklamační opravy na II. etapě kanalizace, na jaře 2018 bude opětovně
provedena kontrolní prohlídka a dle ní upozorněno na nové nebo opakované závady. Na základě projednání
s ředitelkou základní školy byl předložen návrh na úpravu a doplnění investičních akcí v plánu MS Zálabí pro ORP
Kolín.
Usnesení č. RO/3/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s doplněním a úpravou následujících investičních akcí za obec Velký Osek do Místního akčního plánu Místní akční
skupiny Zálabí pro ORP Kolín:
a) pro Masarykovu základní školu rozšiřování kmenových učeben za náklad 10 mil. Kč;
b) pro Masarykovu základní školu rekonstrukci žákovské kuchyně za náklad 0,4 mil. Kč;
c) pro Masarykovu základní školu vybudování přírodovědné učebny za náklad 0,6 mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 1
Rada projednala nabídky na zaměření obchodního střediska (rozptyl nabídek od 25 tis. Kč do 82 tis. Kč bez DPH)
a na zpracování architektonické studie včetně stavebně technického průzkumu (rozptyl nabídek od 195 tis. Kč bez
DPH do 342 tis. Kč bez DPH) pro účely zpracování záměru rozšíření kapacity mateřské a základní školy.
Usnesení č. RO/4/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) se zpracováním zaměření obchodního střediska č. p. 715 ve Velkém Oseku za náklad 25 tis. Kč bez DPH;
b) se zpracováním architektonické studie včetně stavebně technického průzkumu obchodního střediska č. p. 715
ve Velkém Oseku za náklad 195 tis. Kč bez DPH pro účely zpracování záměru rozšíření kapacity mateřské a
základní školy ve Velkém Oseku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada vzala na vědomí závěrečnou – souhrnnou zprávu o realizaci EPC projektu od MVV Energie, průběžně bude

tento projekt monitorována vyhodnocován, komunikace probíhá přímo mezi ředitelkami školky a školy
s dodavatelem. Místostarosta informoval, že se připravuje projektová dokumentace na klimatizování podtlakové
kanalizační stanice u hřbitova, aby se v letních měsících nepřehřívala a nedocházelo tak k ohrožení fungování
elektrických zařízení v této stanici. Starosta informoval, že několik společností (Vak Nymburk, Vak Kutná Hora
Hora, Vacuum Global) oslovených k účasti v koncesním řízení na výběr provozovatele kanalizace ve Velkém
Oseku odmítlo účast zejm. z kapacitních důvodů. Byla dodána projektová dokumentace na doplnění cca 140 ks
lamp veřejného osvětlení včetně kabeláže a rozváděčů, přičemž souhrnný náklad na realizaci by činil cca 11 mil.
Kč bez DPH, o způsobu realizace se bude ještě jednat i v souvislosti se zjištěním možnosti financování
z dodavatelského úvěru od vysoutěžené společnosti. Starosta předložil zprávu z hodnocení nabídek na dodavatele
obnovy hřbitovní zdi.
Usnesení č. RO/4/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
I. bere na vědomí a schvaluje
uchazečů a jejich nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova hřbitovní zdi Velký
Osek“ takto:
1. Jiří Dobřichovský, stavební práce, 289 07 Opolany 116, cena 1 595 452 Kč bez DPH;
2. TELSIG – servis, spol. s r.o., U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, cena 1 599 903 Kč bez DPH;
3. WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, cena 2 049 751 Kč;
II. souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy o dílo s uchazečem dle pořadí uvedeném v odstavci I tohoto usnesení;
III. souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné kroky a právní úkony k realizaci bodu I. a II. tohoto
usnesení
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2017, které vzniklo jako aktuální potřeba
v reakci na nutnost uspořádat vnitřně rozpočet na straně příjmů a zároveň zajistit odborné služby v oblasti
vodohospodářství.
Usnesení č. RO/4/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 4 k rozpočtu obce na rok 2017 takto:
Na straně příjmů:
a) vzniká položka č. 0000 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa ve výši 220 000 Kč a tím se
§ 0000 – Daňové příjmy a transfery zvyšuje na 40 020 000 Kč
b) § 435 – Služby sociální péče se zvyšuje na 60 000 Kč
c) § 640 – Ostatní činnosti se zvyšuje na 13 757 Kč,
přičemž celkový rámec příjmů zůstává na 47 920 000 Kč, jelikož navyšované § se zvýší na úkor poklesu daňových
položek v § 000 – Daňové příjmy a transfery;
Na straně výdajů:
a) § 231 – Pitná voda se zvyšuje na 1 000 000 Kč;
b) § 232 – Odvádění a čištění odpadních vody se zvyšuje na 6 500 000 Kč;
c) § 342 – Zájmová činnost a rekreace se zvyšuje na 160 000 Kč;
d) § 551 – Požární ochrana se zvyšuje na 120 000 Kč;
přičemž celkový rámec výdajů včetně financování zůstává na 47 920 000 Kč, jelikož navyšované § se zvýší na
úkor poklesu položky 6171 5901 – Nespecifikované rezervy.
II. souhlasí
a) s přípravou rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok 2017, kterým se mění především výdajový
paragraf 232 – Odvádění a čištění odpadních vod z 6,5 mil. Kč na 6,8 mil. Kč z důvodu nutnosti nákupu externích
služeb odborné firmy, dále výdajový paragraf 311 – Předškolní a školní vzdělávání z 6 mil. Kč na 6,1 mil Kč
z důvodu krytí nákladů vyplývající z činnosti spolků v základní škole, dále výdajový paragraf § 551 – Požární
ochrana ze 120 tis. Kč na 150 tis. Kč z důvodů oprav a udržování a snížení výdajového paragrafu 617 – Regionální
a místní správa z 10 240 000 Kč na 9 810 000 Kč z důvodu přesunu části nespecifikovaných rezerv na výše
uvedené účelové určení v jednotlivých paragrafech 232, 311 a 551, přičemž celkový příjmový a výdajový rámec

zůstává zachován jako vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje 47 920 000 Kč;
b) s pověřením pro starostu obce provést případně doplnění rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok
2017 dle aktuálního plnění rozpočtu, přičemž nesmí mezi jednotlivými paragrafy přesunout více 500 tis. Kč a
celkový příjmový a výdajový rámec zůstává zachován jako vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje 47 920 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada projednala návrh na snížení nájemného pro zaměstnance údržby kanalizace obce pana Litena, aby namísto
zvyšování platu mu byl snížen nájem v obecním domě č. p. 558, a to z 3 500 na 1 500 Kč.
Usnesení č. RO/5/19/9/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 558 ve Velkém Oseku s panem Jaroslavem Litenem na
dobu do 31. 12. 2018;
b) s měsíčním nájemným dle nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 558 ve Velkém Oseku s panem Jaroslavem
Litenem ve výši 1 500 Kč měsíčně od 1. 10. 2017.
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: 25. 9. 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/1/19/9/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 19.9.2017
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 19. 9. 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.

