Zápis z 82. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 5. 2. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: RNDr. Jakub Munzar (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 5. 2. 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 4 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná.
Starosta představil návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/5/2/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 5. 2. 2018 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/2/5/2/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
uzavření smluv o daru s osobami dle přílohy tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Členové rady projednali architektonické řešení přestavby obchodního střediska na mateřskou a základní školu a dále projekt na
rekonstrukci Dělnického domu, přičemž doporučili s těmito projekty seznámit zastupitelstvo a veřejnost formou prezentace od
projektantů na únorovém zasedánízastupitelstva.
Usnesení č. RO/3/5/2/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce připravit a podat žádost o grant na realizaci krytých autobusových zastávek u základní školy a u
obecního úřadu z „Grantového programu TPCA pro Kolínsko 2018“ v celkovém nákladu 500 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Dle vyhodnocení nabídek členů Výboru životního prostředí byl vybrán správce obecních lesů pro rok 2018.
Usnesení č. RO/3/10/5/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy se společností Deblice – lesy, s. r. o., Dymokury, Deblice 174, okres Nymburk, PSČ 289 01, IČ:
271 03 803, za účelem zajištění správy, údržby a těžby dřeva v lesích obce Velký Osek v roce 2018, a to za předpokládané
celkové max. náklady 196 180 Kč bez DPH a za předpokládaný celkový odkup vytěženého dřeva ve výši 340 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada obce doporučila pokácet tisy v areálu základní školy u hlavního vchodu, jelikož jde o potenciálně nebezpečné dřeviny
v prostoru větší akumulace dětí a mládeže. Proběhlo jednání s VODOSem a městem Kolín o úpravě ceny za převzetí a čištění
3
odpadní vody v obci Velký Osek, která se od 1. 1. 2018 zvýšila o cca 3 Kč/m , od roku 2019 by tato cena měla být oznámena
nejpozději k 30. 11. Byly předány do okresního archívu v Kolíně k digitalizaci kroniky obce popisující 20. století, na oslavy obce
2. 6. 2018 by měly být k dispozici elektronicky i písemně. Starosta informoval, že se bude obec připravovat na zpřísněnou
ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) dle doporučení ministerstev ve spolupráci s ředitelkami mateřské a základní školy.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 2. 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/1/5/2/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 5. 2. 2018
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 5. 2. 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
----------- OMLUVEN --------------Ilona Tučímová
Ilona Tučímová, v. r.

