
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 24.6.2014 od 19:00

Přítomni : A. Delong, P. Kudma, H. Pešková, M. Vášová,Z.}{ďrich, A. Pekař,
Omluven: J. Kadlec
Zapisovatel: P. Kudrna
Hosté : Z. Múllerová, M. Múllerová,L. Múller, M. Blumentálová, M. Blumentál, P. Mojžíš

Program:

1. Návrh na schválení zhotovitele stavebních prací -,,Zateplení objektu ě,p.84 v obci Oseček"
dle návrhu hodnotící komise

2. Krajský úřad Středočeského kraje - odbor živ.prostředí a zemědělství
- žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chraněných živočichů (vydry říční a
tchoře stepního)

3. Návrh na schváleni závěreěného účtu obce Osečekzarok2013
4. Návrh na schválení rozpoětového opatření č.1l20I4
5. Návrh na schválení účetní závérky za20l3

6. Žádost Klubu vojenské techniky Kolín na uspořádání Vojenské předváděcí akce na návsi obce dne
23.8.2014

7. Žádostpana Sedlára z Pňova o schválení vybudování mola pro kotvení lodi

8. Návrh na schválení smlouvy s ČPZ Distribuce na přemístění pojistné skříně z plotu úřadu do
schodiště budovy za cenu 8 1.800,-Kě

9. Návrh na schválení dodatku č.1 smlouvy narea|izaci víceprací pŤirealizaci oplocení budovy út-adu
dle seznamu firmy Milaěek ve výši 144.155,-Kě

10. Návrh na zakoupení pozemku p.č.81i3 v k.ú. Oseček - obecní cesty (364m') od p. Trafirry bytem
Liberec

1l. Návrh na vybudování vodovodu v obci, vyhodnocení ankety oběanů
12.Návrh na stanovení počtů členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018

Připomínky občanů: M. Múllerovážádost o sdělení ceny rekonstrukce schodiště a plotu út'adu,
zda je možné střihat keře na trojúhelníku, Z. Múllerová žádost o informaci zda jsme obdrželi dotaci na
pŤivoz

Ostatní: provoz přívozu

Usnesení:

55l20l4
OZ schvaluje program jednaní
Hlasování- pro:všichni

56l2014
OZ schvaluj e za zhotovitele zateplení objektu č.p.84 p.Daniela Šperka
Hlasovaní- pro: všichni

Zastupitelstvo obce Oseček rozhodlo v souladu s výsledky hodnocení nabídek v rámci zadávaciho
íízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod nazvem ,,Zatepleni objektu č.p. 84 v obci Oseček"
a v souladu se závěry hodnotící komise o:

l) vyloučení uchazeče Josef Žak - Stavební a montážní práce, Sportovní I40,2g0 01 Poděbrady - Kluk
flČ: 70730164) ze zadávacího řízení, neboť nabídka tohoto uchazeče byla doručena v neuzavřené a
nezapečetěné obálce - nebyl splněn ě1.8.2.Yýzvy k podání nabídky



í nabídce předložené uchazečem. se v hodno cení trrnící
Pořadové

číslo Uchazeč IC Nabídková cena v kč
včetně DPH

a
J

Daniel Šperk,
CSLA 756/3,290 01 Poděbrady 68992335 758.1l8,-

2) vyloučení uchazeče
ze zadávacího řizení,
ekonomické a finanční

156 00 Pra]ra 5 (IČ:28986326)
- chybí Čestné prohlášení o

D.M. Consulting s.r.o., Neumannova 1453/28,
nebot' nabídka tohoto uchazeče není úplná

způsobilosti splnit zakazku.

3) ivhod

57l20l4
oz schvaluj e závěrečný účet obce oseček zarok2}t3 bezvýhrad
Hlasování- pro: všichni

58l2014
OZ schvaluje rozpočtové opatření ě.t/2014
Hlasovaní- pro:všichni

59l20l4
OZ schvaluje účetní závěrku za2013
Hlasování- pro: všichni

60l20l4
oz schvaluje uspořádání vojenské předváděcí akce na návsi obceHlasovani pro: A. Delong, M. Vášová,Z.Helich,A. Pekař

proti: P. Kudrna
zdržel se: H. Pešková

6l12014
oz schvaluje smlouvu s Čpz Distribuce na přemístění pojistné skříně
Hlasování- pro:všichni

62l20l4
OZ schvaluj e zámér zakoupení pozemku p.č.81/3
Hlasování- pro: všichni

6312014
OZ neschvaluje záměr na vybudování vodovodu v obci
Hlasování- pro: všichni

6412014
OZ schvaluje poČtŮ ČlenŮ zastupitelstva pro volební období 20t4-2018 na sedm.Hlasování- pro:A. Delong, H. Pešková, M. Vášová,Z,He],ich, A. Pekař

proti: P. Kudrna
65l20l4
OZ schvaluje
Hlasování- pro: všichni
66/20l4
OZ schvaluje
Hlasován! pro: všichni
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