
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 16.9.2014 Od 19:00

Přítomni ; A, Delong, P. Kudrna, H. Pešková, M. Vášová, Z, Helich, A. Pekař

Omluveni: J. Kadlec
Zapisovatel: P. Kudrna
Hoste: p. Slabý, M, Blumentálová, M. Blumentál, M. Múllerová, L. Múller, Z. Múllerová, MojŽÍŠ P,

Program:
1. Nlvrh na schválení smlouvy na zakoupení pozemku p.č.81/3 - cesty v chatové osadě od p. TrafinY

z Liberce, za cenu t OOrelÁ2

2. Krajský úřad Středočeského kraje _ odbor živ.prostředí a zemědělství
- udeteni výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichŮ na monitoring bobra

evropského na Labi

3. MěÚ Poděbrady odbor výstavby
- udělení kolaudačního souhlasu stavbě chodníků podél silnice I/38

4, žádostp. Městeckého o schválení návrhu změny prodejní doby obecního koloniálu

5. žádost pi. Zajíěkové majitelky chaty č.ev.151 o schválení stavby skladu - zahradního domku

6. oznámeni ČpzDistribuce o vybrání zpíacovatele PD přeložky el.vedení u budovy Úřadu

7. Návrlr na zadánivýběrového íízení na komplexního poskytovatele svozŮ odpadŮ v obci a v chatové

osadě
Ostatní: odpady tráva alistí, realizace mostku v Libickém Luhu, cyklostezka, cesta do lesa (,,Siroká"),

zabájeni rekonstrukce koloniálu
Připomínky občanů:
Martina Múllerová: 1, o kamerovém systému za úřadem musí b/t obČané informováni

2, žádáo zveřejnění spotřeby el.energie a úhrady zaé.p.84 zarok2}l3
3, nesouhlasí pioti prujezdu obměné techniky během vojenského dne kolem jejíhO domu

Usnesení:

77l20t4
OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro: všichni

78l20l4
OZ schvaluje smlouvu na zakoupení pozemku p.č.81/3

Hlasování- pro: všichni

7912014
OZ schvaluje změnu prodejní doby obecního koloniálu
Hlasování_ pro: A. Delong, P. Kudrna, M. Vášová, Z. Helich, A. Pekař

zdržel se: H. Pešková
s0/2014
OZ schvaluje stavby skladu - zaltadního domku
Hlasování- pro: A. Delong, H. Pešková, M. Vášová,Z.Helich, A. Pekař

zdrže| se: P. Kudrna
8ll20l4
oZ schvaluj e zadini výběrového Ťízení na komplexního poskytovatele svozŮ odpadŮ

Hlasování- pro: všichni
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