Zápis z 81. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 22. 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: 22. 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/1/22/1/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 22. 1. 2018 přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Záměr na změnu využití v lokalitě Za Lávkami z plochy pro bytové domy na plochu pro rodinné domy
Společnost DM Consulting předložila rámcový záměr na změnu využití v lokalitě Za Lávkami z plochy pro bytové domy na
plochu pro rodinné domy, členové rady se shodli, že toto je odvislé od podmínek, zejm. na technickou a občanskou vybavenost,
ale předběžně k tomuto záměru nemají zásadní nesouhlas, jelikož rodinně-domková zástavba do obce Velký Osek je vhodná
s ohledem na její sídelní strukturu. Finální rozhodnutí o záměru učiní zastupitelstvo v rámci návrhu změny územního plánu.
3) Projekty obce
Starosta informoval, že má proběhnout výběr na dodavatele technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci nutného pro projekt „Vodovod Velký Osek“. Probíhá hodnocení podaných nabídek na zhotovitele vodovodu,
finální rozhodnutí učiní zastupitelstvo.
Usnesení č. RO/2/22/1/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést výběr dodavatele
a) technického dozoru investora nutného pro projekt „Vodovod Velký Osek“ a uzavřít s příslušným uchazečem smlouvu za
podmínky, že celkové plnění nepřesáhne 400 tis. Kč bez DPH;
b) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nutného pro projekt „Vodovod Velký Osek“ a uzavřít s příslušným
uchazečem smlouvu za podmínky, že celkové plnění nepřesáhne 200 tis. Kč bez DPH;
c) autorský dozor nutného pro projekt „Vodovod Velký Osek“ a uzavřít s příslušným uchazečem smlouvu za podmínky, že
celkové plnění nepřesáhne 200 tis. Kč bez DPH;
d) archeologického průzkumu nutného pro projekt „Vodovod Velký Osek“ a uzavřít s příslušným uchazečem smlouvu za
podmínky, že celkové plnění nepřesáhne 100 tis. Kč bez DPH
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Organizační a provozní záležitosti
RNDr. Munzar informoval o průběhu příprav akce „Oslavy 790. let obce Velký Osek dne 2. 6. 2018“. Starosta informoval, že
došlo k poškození několika nově vysazených stromků v ulici Dukelských hrdinů, pachatel je neznámý. Základní škola zvažuje
přípravu a realizaci naučné stezky bosých nohou s okrasnou i plodonosnou zelení za cca 400 tis. Kč s 90% dotací od SFŽP, což
konzultuje s Výborem životního prostředí. Členové rady vyjádřili smysluplnost akce „Vlajka pro Tibet“, vlajka vyvěšována na
obecních nemovitostech nebude. Je plánováno jednání se SŽDC o revitalizaci železniční stanice a zajištění přístupu na stanici
ze čtvrtě Šanghaj přes kolejiště, radní doporučují podchod z důvodu lepší údržby. Radní nepodporují požadavek NYKOSu na
příspěvek za třídění plastů z důvodu zhoršeného odbytu při uzavření čínského trhu s odpady, jelikož toto je podnikatelské riziko
dané společnosti. Byly předány Sociálnímu výboru k hodnocení žádosti spolků o finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2018.
Probíhá inventarizace majetku obce za rok 2017.
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 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/1/22/1/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 22. 1. 2018
1) Zahájení zasedání rady
přítomnost a usnášeníschopnost
2) Záměr na změnu využití v lokalitě Za Lávkami z plochy pro bytové domy na plochu pro rodinné domy
3) Projekty obce
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 22. 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.

