
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného ďne 22.12.2014 od 19:00

Přítomni : r\, Delong, P. I(udtrra, ts. _jřinec, Ní, Vášová, Z. Helich, Á. Pekař, J. IQdlec
Zapisovatel: Z. Helich
Hosté: NI. Biumentálol,á,J. N,Io;žíšová, P. ll{o!žíš

starosta zahájll zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin,

Progtam:

1, Návrh na schr,álení tozpočtor,ého opatiení č.2

2. l.jávrh na schr-álení rozpočru na rok 2015

3. Nár,rlr na schválení rozpočtor{,ch rl}rledú pto roky 201,6,2017 a 2018
+, Žádort Ing. L'rbánka na schr.álenírcallzace stavby,,pastevnílro přístřešku" na p,č.: 280,1,14/1al2B/1

dle předložené dokumentacc
5. Zádost p. Vochoce na možnost rcz\ožetú splátek nájemného za pozemek za rok2014 na tii splátky, ve

rryši 1,152,- I(č měsíčně
(l, Nál,rh na schválení dodatečných ptací pH, realtzací zatep|etúkoloniálu, reallzovaných fu,mou Šperk
1, Nabídka |trnv l)opralrní značení l{utná Hora na rýrněnu dopravního značeni pi,i vjezdu do obce
8. 'Ž^dort Ccntía sociálních zdravotnických služeb Poděbrad1, o.p.s. o dotaci za poskytování sociálních a

zdtal,otnických služeb za rok 2014 (150,- I(č x 137 obl.r.atel)
9. Nár-r:lr na schr,álcní finančního dalu r.e ťši 1.000,- I(č rodičům pro.novorozeně

Ostatni: dar obce (palivor,ého di,er.a a r-ánočnílro stromku) rodirrč Cápů, informace k užír.ání
ar-rtobusorích lrnek l. osečku

Výsledek hlasování: PRo 7 PROTI 0 ZDRZEL SE 0

OZ schvaluie progtarn iednáni

Usnesení:

1. Návrh na schválení tozpočtového opatření č.2
C Bez pi{pomínek

Výsledek hlasování:

()Z schr-aluje bod 1. programu jednání

2. Návth rozpočtu na rok 2015

c Bez připomínek

Výsledek hlasování:

()Z scirvalu)e bod 2, programu jednání

3. Návth na tozpočtové výhledy pťo tol<y 2aM a2017 a2018
l l\ez připomínek

Výsledek hlasování:

PRo 7 PRoTI 0 ZDRZL,]I. SE 0

Plto 7 PRoTI 0 ZDRZEI- SE 0

PRo 7 PltoTI 0 ZDRZEL SE 0

OZ sclrr.alrrie bod 3. programu jednání



4. Žaďost Ing. Utbánka na schválení tealizace stavby ,,pastevního přístřešku<s na p.č.: 280, t14/1 a
128/t

o seznámení s projektovou dokumentací
o Bez připomínek

OZ schvaluje bod 4. progtamu jednání

5. Žáďostp. Vochoce na možnosttozloženi splátek nájemného z^pozeffIek za rok 20!4 na tři splátky,
ve výši t.152,- Kč měsíčně

o Bez připomínek

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

PRo 7 PRoTI 0 ZDRZEL SE 0

PRo 7 PRoTI 0 ZDRZF,L SF, 0

PRo 7 PROTi 0 ZDRZEL SE, 0

PRo 7 PRoTI 0 ZDRZEL SE 0

PRo 6 PRoTI 0 ZDP.ZELSE 1

OZ schvaluje bod 5. progtamu jednání

6. Návrh na schválení dodatečných praci píi realizaci zateplení koloniálu, rca|izovaných firmou Šperk
o Diskuze zasťupitelů
o p. Helich infotmovai- o jednáni s firmou Šperk k ceně zakázky a k důvodům ptoplacení faktur ve

úši 30.940,- Kč a 40.257,- Kó
o pro budoucí stavby je zasťupitet, požadována lepší připravenost zakázky

OZ schvaluje bod (l. programu jednání

7. Nabídka firmy Doptavní značení Kutná Hora na výměnu doptavního značeni při vjezdu do obce
o Diskuze zastupitelů
o Nár.,rh na doplnění stávajíciho počtu značek
o Požadal,ek starosty mít oprávnění jednat o značkách do výše 40 000,- I(č, a to z důvodu

urychlení realjzace zakáz|n

OZ schvaluje bod 7. programu jednání

8. Žáďost Centra sociálních zďravotnic\ich služeb Poděbrady o.p.s. o dotaci za poskytování sociálních
a zdtavotnic\ých služeb za tok2014 (150,- Kč x 137 obyvatel)

o Diskuze zastllpitelů
o statosta požádá o konkretizování počtu osob, kteté v obci qužívaji předmětné služby
o Hlasol,ání bude až r, pi.íštím roce

9. Návrh na schválení finančního daru ve qýši 1 .000,- Kč rodičům pfo novoíozeně
o Diskuze zastupitelů ke zrýšení finanční částky v oblasti obecní sociální podpory

OZ schvaluje bod 9. ptogtamu 1ednánl

Ostatní: dat obce (palivového dřeva a vánočního sttomku) rodině Čapri, informace kuživání
autobusových linek v Osečku, obecní r,yhláška o odpadech

o Áutobusové linky - diskuze zastupitelů bez návthu na konkrétní řešení
. vyhláška o odpadech - zastupitelé mají na ou zaslat sl.é připomínky, p. Helich upozorňuje na

potřebu mít r.e iryhlášce i sankční opatření



Připomínky občanů
o M. Blumentálová se dotazovala, zda bude ve ,,sváteční" pátek odvoz kontejneru na tříděný

odpad - odpověď starosty ano, ale vznese dotazna odvozce tohoto odpadu

Předsedající ukončil zasedáni zastupitelstva v 20.15 hodin.
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