Zápis
ze zasedání Zastupitelsfva obce Oseček konaného dne 7.4.2014 od 19:00

Přítomni:

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

Hosté :

L. Můller, Z. Můllerová, M. Múllerová

Zapisovatel: P. Kudrna
Program:
1.

Návrh na uzavření smlouvy narealizaci nadezdívky plotu kolem obecního úřadu a rekonstrukci
vstupního schodiště úřadu firmou Miláček Poděbrady za cenu 236 tis.Kč i s DPH

2. Návrh na schválení spisového a skartačníhořádu navrženého státním archívem v Lysé na Labem
3. Návrh na vstup obce Oseček do
4. Návrh rozdělení

MAS Podlipansko - schválení smlouvy

o přístupu

- umístnění obecních pozemků v rámci Pozemkových úprav v obci

5. Žádostpaní Vašinové o rozloženísplátek zaúlT adumístníhopoplatku zhodnocení pozemku
možnostíodkanalizování
6. Návrh smlouvy

narealizaci chodníkůpodél silnice I/38 firmou Halko, s.r.o.

Krajský úřad Středočeského kraje odbor finanční- rozhodnutí
- ve věci odvolání paní Mgr.Točíkové- poplatek zaubytování,

7.

- ve věci poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na veřej.kanalizaci manželéJindrovi
- ve věci poplatku zazhodnocení pozemku možností připojení na veřej.kana|izaci paní Vašinové.

Dotazy občanů: L. Múller - zda bude vybudovánnájezd na plochu zaúíadem?
Usnesení:
2812014

OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro: všichni
2912014

OZ schvaluje uzavření smlouvy narealizaci nadezdívky plotu obecního úřadu firmou Miláček
Hlasování- pro: všichni

30l20l4

OZ schvaluje spisový řád a skarlačníplán obecního úřadu dle návrhu
pro: A. Delong, H. Pešková, M. Vášová,Z.Helich. A. Pekař, J. Kadlec
zdržel se: P. Kudrna

Hlasování31120|4

OZ souhlasi se zaŤazením svého správního územído územnípůsobnosti MAS Podlipansko, o.p.s. na
období 2014-2020
Hlasování- pro: A. Delong, P. Kudrna, M. Vášová,Z.Helich, A. Pekař, J. Kadlec
zdržel se: H. Pešková
3212014

OZ schvaluje rozdělení - umístnění obecních pozemků v rámci Pozemkových úprav v obci
Hlasování- pro: všichni

331201,4

OZ schvaluj e rozloženísplátek zaúIvadu místníhopoplatku zazhodnocení pozemku možností
připojení na veřej.kanalizaci paní Vašinové na duben ažsrpen2}I4
Hlasování- pro: všichni
34l2014
OZ schvaluje smlouvu narealizaci chodníkůpodél silnice I/38 firmou Halko, s.r.o ve výši 596.109,-

KčisDPH

Hlasování- pro:všichni
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