Zápis z 76. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 13. 11. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 13. 11. 2017 od 19:30 – 21:00
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/1/13/11/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 13. 11. 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/2/13/11/2017:
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
2) Projekty obce
Místostarosta informoval o provozu kanalizace, který je zatím nevykazuje zásadní problémy, až na jednotlivé případy,
kdy obyvatelé vypouštějí bazény do kanalizace, což způsobí velký nátok do sběrných jímek, jde o nežádoucí způsob
využívání kanalizace, do které patří pouze splaškové vody z domácnosti (WC, kuchyň, koupelna). Dále uvedl, že někteří
majitelé se dosud nepřipojili a postupně budou vyzýváni k prokázání, jak nakládají se svými splaškovými vodami, pokud
tak neučiní, bude informován vodoprávní úřad v Kolíně, který může zahájit řízení o prošetření, jak je s vodami v dané
nemovitosti nakládáno. Místostarosta dále uvedl, že sestavuje podklady o provozu kanalizace za rok 2017 a připraví ve
spolupráci se starostou obce do 27. 11. 2017 návrh kalkulace stočného pro rok 2018. Starosta uvedl, že bude nutné
kromě dvou stálých zaměstnanců na terénní údržbu mít na úřadě osobu znalou terénu a technologie podtlakové
kanalizace, jelikož tato agenda je velmi náročná a rozsáhlá, má-li se kanalizace udržovat soustavně v dobrém,
provozuschopném stavu. Starosta dále informoval, že se prodlužují stavební (vodoprávní) povolení na vodovod, aby
nevypršela, jelikož soutěž ještě nebyla zahájena a je nutné tyto dokumenty udržovat aktuální. RNDr. Munzar zmínil, že
bylo velmi vhodné provést PR kampaň na zapojení obyvatel do projektu vodovod, aby byla co největší míra napojených
nemovitostí, starosta sdělil, že projedná tuto věc s odborníky na vodohospodářství. Dále starosta jednal s VODOSem
Kolín o prodloužení provozování vodovodu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, nebo do doby kolaudace a výběru nového
provozovatele nově vystaveného vodovodu nebo, v tomto duchu VODOS přislíbil dále provozovat vodovod a bude tedy
předložen příslušný dodatek ke schválení zastupitelstvu. Projektanti představili ředitelkám základní a mateřské školy
první koncept přestavby obchodního střediska, kde by mohly vzniknout 3 třídy pro základní školu a 2 třídy pro mateřskou
školku, bylo by zde i zázemí pro výdej jídla, děti ze zákl. školy by chodily do stávající školní jídelny, která by se rozšířila.
K pokračování v přípravě projektové dokumentace bude schůzka s novým projektantem arch. Dobiášem.
3) Organizační a provozní záležitosti
Pan Dittrich sdělil, že k 30. 11. 2017 končí provozování restaurace v Dělnickém domě, pivovar Nymburk jakožto nájemce
zajišťuje náhradu. Rada jednala o žádosti ředitelky základní školy, aby z důvodu inkluze došlo k navýšení počtu žáků v 8.
třídě.
Usnesení č. RO/3/13/11/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se zvýšením počtu žáků v Masarykově základní škole ve Velkém Oseku, Vrchlického 359, Velký Osek, v 8- třídě na 31.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta dále uvedl, že byla ve školském rejstříku snížena kapacita žáků na 350 z důvodu zvýšeného počtu odborných
(nekmenových) učeben v základní škole. Starosta sdělil, že odmítl požadavek dopravce na zrušení autobusové linky
Kolín – Volárna – Velký Osek, jelikož by tím byla omezena dostupnost služeb obyvatelům obce. Dále starosta urguje
společnost ČEZ, aby opravila některé sloupy nadzemního elektrického vedení, které jsou zjevně poškozené (je vidět
kovová armatura, např. ulice Přemyslova). Dále uvedl, že se několik členů JPO III Hasiči Velký Osek přihlásili do kurzu

pro velitele a strojníky. Na členské schůzi MAS Mezilesí bude obec Velký Osek zastupovat radní RNDr. Jakub Munzar.
Usnesení č. RO/4/13/11/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro člena rady obce pana RNDr. Jakuba Munzara zastupovat a jednat za obec Velký Osek v plném rozsahu
na zasedání členské schůze MAS Mezilesí dne 21. 11. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Jelikož byla již dodavatelem ukončena klasická těžba v lesích obce a nyní budou dělány jen prořezávky a na jaře 2018
výsadba (zalesnění), tak Výbor životního prostředí doporučuje již vypsat nové výběrové řízení na dodavatele služeb
správy a údržby včetně těžby dřeva v obecních lesích pro rok 2018, s čímž radní souhlasili a starosta zajistí organizaci
výběru dle podkladů z výboru. Starosta předložil dopis COOP (Jednota) Nymburk, kterým navzdory velmi vstřícnému
přístupu obce a developera v bytové lokalitě Za Lávkami, sděluje, že i tak nezřídí maloprodejnu s potravinami a dalším
zbožím v ulici U Hřiště, jelikož by se jí to ekonomicky nevyplatilo. Dne 30. 11. 2017 bude mít starosta další pochůzku
s ochranáři (AOPK ČR) a Lesy ČR v lokalitě u staré benzinové pumpy na ulici Revoluční za účelem zjištění případně
dalších ohrožujících stromů. Je poptáván novoroční ohňostroj a je připravován adventní jarmark ve spolupráci se
Sociálním výborem. Starosta informoval, že obec uspěla s reklamací 2 ks stromů – třešně v ulici Za Drahou pořízených
s pomocí dotace SFŽP v minulém roce. RNDr. Munzar informoval, že se pokusí zajistit vypůjčení party-stanů na oslavy
790. let obce dne 2. 6. 2017. Opětovně se řešila situace kolem minerálního pramene, kde se mládež nechová na tomto
centrálním místě obce zdvořile.
.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 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/1/13/11/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 13. 11. 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 13. 11. 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.

