Zápis z 80. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 8. 1. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady:
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 8. 1. 2018 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 5 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/1/8/1/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 1. 2018 přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Záměr na zplyňování plastů
Společnost FRESTON představila záměr na zplyňování (termický rozklad) plastů v areálu STROJEX, členové rady po diskusi
sdělili, že toto je tak zásadní záležitost v životě obce, že musí být projednána na zasedání zastupitelstva.
3) Projekty obce
Starosta informoval, že běží výběrové řízení na zhotovitele vodovodu, které by mělo být skončeno k polovině ledna 2018, pokud
nebude nutné lhůtu pro podání nabídek prodloužit. Dále sdělil, že byly znovu podány žádosti k Ministerstvu pro místní rozvoj na
rekonstrukci ulice Nádražní za cca 2,3 mil. Kč (dotace max. 1 mil. Kč), na výměnu asfaltového a travnatého povrchu školních
hřišť za umělý povrch za cca 4,5 mil. Kč (dotace max. 2,9 mil. Kč) a na oplocené work-outové hřiště v lokalitě Sluneční za cca
780 tis. Kč (dotace max. 400 tis. Kč). Místostarosta informoval, že provoz kanalizace je bez zásadnějších závad.
Při budování nových kanalizačních přípojek se stavebníci dotazují na náklady, resp. na spolupodíl obce. Náklad na zřízení činí
v průměru 75 – 80 tis. Kč, proto se radní shodli, že s ohledem na fakt, že stavebníci již nemají možnost využít možnosti napojit
se na vybudovanou kanalizaci s pomocí dotace, tak se náklady mezi obec a stavebníka rodinného domu rozloží rovným dílem.
Usnesení č. RO/2/8/1/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s tím, že náklady na zřízení kanalizačního napojení nových rodinných domů při individuální výstavbě budou v zájmu podpory
rozvoje obce a usnadnění obytné výstavby děleny mezi stavebníka a obec rovným dílem, tj. 50 % na 50 %.
Výsledek hlasování: Pro 5 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: 15. 1. 2018
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/1/8/1/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 8. 1. 2018
1) Zahájení zasedání rady
přítomnost a usnášeníschopnost
2) Záměr na zplyňování plastů
3) Projekty obce
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 1. 2018 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):
Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Jan Fagoš
Jan Fagoš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v.r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová, v. r.

