Zápis
ze zasedání ZastuPitelstva obce
Oseček konaného dne 6.8.2014
od 19:00

ilTH1.,,

P, Kudrna, H, PeŠková, M. Vášov
á,

fi ť;jHÍ,

Z. Helich, A, Pekař,

J. Kadlec

Program:
Návrh na zakoupení pozemku - cesty v chatové
osadě od p. Trafin y zLiberce
2, Krajský Úřad Středočeského kraje
- odbor živ.prostředía zemědělství
- udělení výjimkY z ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichů(vydry
říčnía
tchoře stepního)
- žádost o udělení výjimky na monitoring
bobra evropského na Labi
na schválení mandátnísmlouvy na zajištění
stavebního dozoru při st. úpravách č.p.
84
1.

' Tili

4. Návrh na schválení smlouvy na zajištění
autorského dozoru s Ing.

5.M9_q Poděbrady odbor výstavby
- sdělení úřadu, žebere na vědomí
stavební

Rulíkem při st. úpravách č.p. 87

úpravy č.p. 87, které nevyžadují st. povolení

6' Nabídka realizace zd,obných prvkŮ na
fasádě č.p .87 firmou šperk ve
dle předlož ené vizualizace

výši 25.060,-Kč bez DpH

7' Návrh na bezúPlatný
Převod PozemkŮ.p .Č.70417 ap.ě.704l8v k.ú. oseček z příslušnosti
hospodařit
pro Reditelství silnic a dálnicčR do
vlastnictví obce óseeek.
8, Návrh na schválení dodatku smlouvy
s

EK.KoMEM na

zpětnýodběr obalů

9. Návrh na schválení návrhu pozemkových
úprav - části ve vlastnictví obce

l0, Návrh na zahájení výběrovéh o řízenína
rekonstrukci mostku v Libickém Luhu
1 1. Ministerstvo živ.prostředí
- rozhodnutí ve věci odvoliání
P. Nováka o odstranění sazenic zpozemkup.č. I94/l0

a

194111

ostatní; kolaudace chodníkůpři komunikaci č.I/38,
dopis Ing. Točíka
Usnesení:
6712014

OZ schvaluje program jednání
Hlasováni pro: všichni

68l20l4
oZ schvaluje zakoupení pozemku- cesty v chatové
osadě zaaenulO0Kč/m2
"

Hlasování- pro: všichni
6912014

OZ schvaluje mandátní smlouvu na zajištění
stavebního dozoru při st. úpravách č.p.
87 za cenu
25tis.Kč
Hlasovánípro: všichni

7012014

ož schvaluje smlouvu na zajištěníautorského dozoru zacenu 26tis,Kč
A, pekař,
Hlasování_ p.o, e. Ď.tor€, p.Kudrna, M. Vášová, Z. Helich,

J, Kadlec

zdržel se: H. Pešková

7112014

OŽlchvaluj erca\ízace zdobných prvků na fasádě č,p,84
Hlasování- pro: všichni
72l20r,4
oZ schvaluje převod pozemků p.ó.704l7 a704l8 do vlastnictví obce
Hlasován! pro: všichni
7312014

OZ schvaluje dodatek smlouvy
Hlasování- pro: všichni

s

EKOKOMEM

74l20l4
návrhu
OZ schvaluje návrh pozemkových úprav v předloženém
Hlasován! pro: všichni
7512014

v Libickém Luhu
OZ schvaluj e zahájení výběrového řízeni na rekonstrukci mostku
Hlasování- pro: všichni
7612014

OZ schvaluje

Hlasování-

pro: všichni

u
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místostarosta:

