Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 5.5.2014 od 19:00

Přítomni : A. De|ong, P. Kudrna, H. Pešková, M. Vášová, Z, Helich, A. Pekař, J. Kadlec
Zapisovatel: P. Kudrna
Hosté :
Z. Múllerová. M. Blurnentálová, M. Blumentál, P. Mojžíš
Program:
Návrh na schválení dodatku č,l ke smlouvě narealizaci chodníkůpři silniciI/38 s firmou HALKO
s.r.o. - vícepráce ve výši 99.133,- Kč s DPH

1.

2. Návrh na schválení realizace prodloužení e|ektroinstalace veřejného osvětlení ke sk|ádce odpadů

za cenu 35tis.Kč

3. Žádost manželůJindrových narozložení plateb rnístníhopoplatku ve výši 25.72g,-

měsíců

Kč na dobu 6-ti

4. Žádost manželůBlumentálových o pokácení 3ks topolů na pozemcích 58412 a 585 v k.ú Oseček
5. Návrh na realizaci přemístění pojistné skříně rozvodné sité ČEZ z plotu úřadu do schodiště.

6. Žádost pana JUDr. Najmana o souhlas s umístněním plovoucíh o zaíízenína břehu u chaty č.ev.l01
v jeho vlastnictví
7, Žádost manželůUrbanových o přezkoumání stavu obecní stodoly u domu č.p.20
8. Oznámení o změně majitele přístavního můstku pro lodní dopravu

- Motor

Boat Club Labe

9. Žádost Polabské stavební CZ s.r.o. o vyjádření k realizaci reklamního py|onu
10. H|ášení o novém stanovišti včel majitele p. Papeže z Ratenic

lt.

Žádost p. Váši o umístnění el.ohradníku před domem č.p.8 a spásání trávy ovcemi

L2.Žádostp, Fouska, majitele p.č.781144 o zakoupení části pozemku p.č.78l46 velikosti 400m2
v nájmu paní Ing, Zajícové
1 3. N ávrh na zaháj ení výběrovéh o ř ízenína r e alizaci zateplen í o bj ektu č. p. 84

Ostatní: Informace o úhradě poplatků MěÚ Poděbrady zaprojednávání přestupků (fyzickánapadení
Motorestu a u stanice pohon.hmot)

Usnesení:

35l20l4
OZ schvaluje prograrn jednání

Hlasování-

pro: všichni

3612014

OZ schvaluje dodatek ke smlouvě narealizaci chodníků při si|nici I/38
Hlasování- pro: všichni

37l20l4
OZ schvaluje prod|ouženíelektroinstalace veřejného osvětlení ke sk|ádce odpadů
Hlasování- pro: všichni
3812014

OZ schvaluj

e

Hlasování-

rozloženíplateb místního poplatku na dobu 6-ti měsícůmanželůmJindrovým
pro: všichni

u

3912014

OZ schvaluje pokácení 3ks topolů na pozemcích 58412 a 585, v období vegetačníhoklidu,
s podmínkou náhradní výsadby

Hlasování- pro:všichni
4012014

OZ schvaluje přemístění skříně rozvodné sité ČEZ do schodiště budovy OÚ
Hlasování- pro: všichni
41/2014

OZ schvaluje umístnění plovoucího zařízenína břehu u chaty č.ev.l0l
Hlasování- pro:všichni
42l2014
OZ pověřuje starostu provedením odborného posouzení stavu obecní stodoly

Hlasování- pro:

všichni

4312014

OZ odkládá rozhodnutí o umístění reklamního pylonu do provedení místního šetření

Hlasování- pro: všichni

44l20l4
OZ schvaluje umístnění el.ohradníku před domem č.p.8 a spásání trávy ovcemi
Hlasování- pro: A. Delong, P. Kudrna, H. Pešková. Z. Helich, A. Pekař, J. Kadlec
zdržel se: M. Vášová
4512014

OZ schvaluj e zámér prodeje části pozemku p.é.78146
Hlasování- pro:všichni
46l20l4
OZ schvaluj e zahájení výběrového íízenína realizaci akce ,,Zateplení objektu č.p.84 v obci Oseček"
Hlasování- pro: všichni
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