Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 13.1.2014 od 19:00

Přítomni:

A. Delong, P. Kudrna, H. Pešková, M. Vášová,Z.Helich. J. Kadlec, A.Pekař

Hosté :

M. Blumentálová, M. Blumentál, L. Múller, Z. Můllerová, M. Múllerová, I. Pohanková,
P. Múllerová

Zapisovatel: P. Kudrna

Program:
1. návrh na

schválení systému svozu komunálního odpadu Technickými službami Poděbrady

2. návrh na výběr kováře avzorvpro realizaci plotu kolem obecního úřadu
3. žádost o projednání realizace stavby stáje pro krávy - stavebník Ing. David Urbánek

A,návrhnauzavíení dodatku č,1 smlouvy
chatové osadě zaLabem

s

NYKOSEM na zabezpečeníodpadového hospodářství v

5. žádost o projednánírealizace stavebních úprav rodinného domu č.p.35 a kůlny majitelů

Horvátových ze Sadské
6. informace k provedené kontrole - dotace na provoz arozvoj přívozu v obci

zarok20l2

7. informace Českéinspekce životníhoprostředí Praha k příjmu obce ve výši 50% udělené pokuty
J.Novákovi za přestupek v katastru obce
8,

MěÚ Poděbrady odbor výstavby - izemní rozhodnutí o umístněnístavby chodníku podél I/38

9,

MěÚ Poděbrady odbor životníhoprostředí - usnesení o zastavení Ťízenívevěci žádosti snížení
hladiny vody v Labi

návrh na odstranění smrku u hasičskézbrojnice anéůtadnivýsadby stromu (okrasného kultivaru
třešně) dle schváleného plánu rekonstrukce veřejné zeleně na návsi.
10o

Nařízenívlády, kteým se mění naŤízení
vlády č.3712003 Sb., o odměnách zavýkon fuŇce členůmzastupitelstev, ve znění pozdějších
11, návrh na projednání výše odměn zastupitelům obce dle

předpisů

l2,návrh

na zrušení veřejné obecní knihovny

Ostatní: dohoda o opravě protipovodňové klapky s Povodí Labe
Připomínky občanů:Pohanková - žádost o instalaci veřejného osvětlení u skládky,
Usnesení:
112014

OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro: všichni
212014
OZ schvaluj e navržený systém svozu komunálního odpadu Technickými službami Poděbrady
Zájemcttm o svoz popelnic v obci budou vydávány od února známky, budou nabídnuty popelnice

zakoupení

Hlasování- pro:všichni

k

3l20l4

OZ schvaluj e pro realizaci plotu kolem obecního úřadu kovaře Herolda za I70.000,-Kč dle vzortl,
starostu uzavřením smlouvy narealizaci.
Hlasování- pro: A. Delong, M. Vášová,Z.Helich, J. Kadlec
proti: A. Pekař
zdržel se: H. Pešková, P. Kudrna

kteý byl předveden, pověřuje

4l20l4

OZnemánámitek krealizaci stavby stáje pro krávy
pro: A. Delong, P, Kudrna, H. Pešková, M. Vášová,Z.Helich. J. Kadlec, A.Pekař
zďržel se: Z. Helich
k tomuto bodu proběhla ostrá výměna názoruna znečištěníkomunikacípŤevéůnězemědělskou
výrobou. Vyústila v návrh na vytvoření obecní vyhlášky umožňujícísankcionovat znečišťovatele.

Hlasování-

512014

OZ schvalujeuzavření dodatku ě.1 smlouvy

Hlasování-

chatové osadě zaLabem
pro: všichni

s

NYKOSEM na zabezpeěení odpadového hospodářství v

61201,4

OZnemá námitek krealizaci stavebních úprav rodinného domu č.p.35
pro: všichni

Hlasování712014

OZ schvaluje odstranění smrku u hasičskézbrojnice dle planu rekonstrukce zeleně návsi
Hlasování- pro: všichni
8l2014
OZ ponechává odměny zastupitelům obce v současnévýši, starosta7 .512,- čistého,ostatní bez
odměny

Hlasování-

pro: všichni

9l20l4

OZ schvaluje zrušení obecní knihovny z důvodu nezájmu občanů
Hlasování- pro: všichni
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