Zápis z 77. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 27. 11. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, Ilona Tučímová
Nepřítomní členové rady:
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 27. 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 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/1/27/11/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 27. 11. 2017 přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že bylo zahájeno řízení o prodloužení povolení věžový vodojem, vodovodní přivaděč z TPCA
do Velkého Oseka a vodovodní rozvody v obci z důvodu nutnosti předložit aktuální platné povolení po vysoutěžení
dodavatele. Dále sdělil, že se připravuje žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice
Nádražní za cca 2,5 mil. Kč, přičemž dotace by činila max. 1 mil. Kč. Dále informoval, že byla vyhodnocena
nabídka v rámci koncesního řízení na provozovatele kanalizace od společnosti VODOS Kolín za cenu 77,03
Kč/m3 bez DPH, ačkoliv cena dle propočtů finančního modelu SFŽP měla být max. 50,92 Kč/m3 bez DPH +- 10%,
a vlastní propočty obce ukazují na cenu max. cca 52 Kč/m3 bez DPH. I z tohoto důvodu bude rada předkládat tuto
záležitost k rozhodnutí zastupitelstvu. Probíhá reklamační řízení 2 ks uschlých stromů v rámci projektu výsadby
zeleně v intravilánu obce, konkrétně v ulici Za Dráhou. Průběžně je komunikováno s novým projektantem na
rekonstrukci Dělnického domu a na přestavbu obchodního střediska pro mateřskou školku a základní školu.
3) Organizační a provozní záležitosti
Společnost NYKOS požadovala navýšení ceny o cca 150 – 300 Kč/tunu z důvodu lepšího a tím i nákladnějšího
třídění plastů, jelikož na trhu s tímto druhem odpadů je čím dál větší konkurence a běžné náklady neumožňují
dodávat lépe vytříděnou surovinu, rada toto však nepodpořila, jelikož jde o jistou míru podnikatelského rizika, které
má nést dodavatel a nikoliv obec. Starosta dále sdělil, že řeší se společností GEOSAN užívání obecního pozemku
v bývalých vodních stavbách a že jí bylo navrhnuto buď odkoupení, nebo pronájem. Jelikož nájemce obecního bytu
pan Jaroš nereagoval na výzvy k zaplacení dlužného nájemného, byl starostou předložen návrh na výpověď
z tohoto nájemního bytu.
Usnesení č. RO/2/27/11/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s podáním výpovědi nájemci Janu Jarošovi, bytem Velký Osek z obecního bytu v bytovém domě č. p. 777 v ulici
Palackého v obci Velký Osek pro dlouhodobé neplnění povinností nájemce, zejm. řádně a včas hradit nájemné.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta předložil radě návrh rozpočtu obce na rok 2018 a dále návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020.
Usnesení č. RO/3/27/11/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s návrhem rozpočtu obce na rok 2018 a s návrhem rozpočtového výhledu obce na roky 2018 – 2020 dle přílohy
tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Dále RNDr. Jakub Munzar informoval o jednání na MAS Mezilesí dne 21. 11. 2017, kde byly řešeny členské
příspěvky ve výši 1000 Kč/obec a možnosti podávání projektů, zejména do IROPu a OPLZZ, což je pro obec Velký
Osek příliš nevyužitelné. Oblast školství je třeba řešit ve spolupráci s MAS Zálabí, která má řešit potřeby obcí
v ORP Kolín. Starosta dále sdělil, že se snaží s ČEZ řešit nedobrý stav některých sloupů nadzemního elektrického

vedení, odezva z jejich strany je negativní, jelikož ČEZ sám stav hodnotí jako uspokojivý a první zásahy provede
až v roce 2019. Dále rada souhlasila se snížením nájemného z 12 tis. Kč měsíčně na 9 tis. Kč měsíčně za
restauraci v Dělnickém domě pro Pivovar Nymburk, jelikož obrat není tak vysoký. Od 1. 12. 2017 nastupuje do
pozice provozního Jakub Kroulík z Velkého Oseka.
Usnesení č. RO/3/27/11/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
se slevou na měsíčním nájemném ve výši až 3 tis. Kč/měsíčně za pronájem restaurace a příslušenství v Dělnickém
domě č. p. 359 v ulici Masarykova ve Velkém Oseku pro společnost Pivovar Nymburk z důvodu nízkého obratu, a
s možností jejího uplatnění od 1. 12. 2017.
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: 7. 12. 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/1/27/11/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 27. 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 27. 11. 2017 - 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
Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Rady obce dne 27. 11. 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 – 2020

