
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne3.12.2013 od 19:00

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

Program:

1. Žádost SDH Pňov o sponzorský dar na Mikulášskou nadílku konající se dne 7.I2.20I3

2. Žádostmajitelů č.p.30 a č.p.31 o pokáceníbŤizy na návsi

3. Návrh na přijetí sponzorského daru ve výši Stis.Kě od H.Delongové na zajištění sociální péče
občanům obce Centrem sociálnich a zdravotních služeb Poděbrady o.p. s.

4. Návrh udělení dotace obcí Centru sociálních azdravotních služeb Poděbrady ve výši 18.tis.Kč
150Kč xI20 občanů

5. Návrh na uzavřenimandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014
mezi obcí a městem Městec Králové - dotace ve výši 20.100,- Kč

6. ŽádostPozemkového úřadu pobočky Kolín o vyjádření k návrhu komplexních pozemkových
úprav v obci Pňov-Předhradí

7. tvtěÚ Poděbrady odbor výstavby
- souhlas s užíváním stavby přístavby terasy k rekreaění chatě č.ev.0128 vč. stavby zaltradního

domku majitelce paní Samkové bytem Praha, Jartovská372

8. Žádostpana Jiřího Přibyla o splátkový kalendář zapronájempozemku p.č.78l53 v chat.osadě

9. Podání informace firmou BonverWin o odvodové povinnosti ve výši 35.605,-Kč v souvislosti
provozování loterií naúzemí obce za období I.I.-30.9.2013

10. Výběr provozovatele obecního přívozu

11. Návrh na schválení rozpočtového provizoria ve výši Il12 příjmů a výdajů měsíěně, roku 2013

12. Návrh na schválení rozpočtového opatřeni č.3 za období červenec 2011

13. Oznámení výsledků dílčího přezkoumání obce odborem kontroly Krajského úřadu Stř.kraje ze dne
3.I2.2013
- dle zákona č.12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a §84 odst.2,4

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci, neboť
neschválilo rozpočtové opatření č.3, kterým byly provedeny změny rozpočtu v závěru roku
2012 ve výkazu FIN 2-12 M

- dle zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůo ve znéní
pozdějších předpisů, §17 odst.6 obec nezveřejnila způsobem umožňující dálkový přístup
Zprávu o výsledku přezkoumání, která je součástí Závérečného účtu roku20l2

- dle vyhlášky č.22012013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některych
vybraných účetních jednotek, dle §28odst.1 zastupitelstvo neschválilo účetní závěrku zarok
2012 nejpozděj i do 30.9,2013

- dle § 13 odst.1 písm.b) této vyhlášky č.220 nebyla podána písemná informace
přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávé o výsledku přezkoumání do 15 dnů od projednrání Závérečného účtu. Závěreěný účet
obce byl projednán zastupitelstvem obce dne3.6.2013. Písemná informace o přijetí k nápravě



chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla ze dne
8.7.2013.Krajskému úřadu odboru kontroly byla doručena dopisem dne 30.7.2013
čj.113900/2013/KUSK

Ostatní: Prodej pozemku pod chatou č.ev.208, anonymní ohlášení stavby branek úřadům
Připomínky občanů: Z. Můllerová - dotaz na způsob převážení přes Labe

Usnesení:
78l20l3
OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro:všichni

7912013
OZ schvaluje žádost SDH Pňov o sponzorský dar ve výši 2.000,-Kč
Hlasování- pro: A. Delong, P. Kudrna, H. Pešková, M. Vášová,Z.Helich. A.Pekař

zdržel se: J, Kadlec
80/2013
OZ povoluje pokácení bíízy pŤed domy čp. 30 a 31 s podmínkou náhradní výsadby stromu na stejném
místě dle projektu,,Obnova zeleně na náv§i"
Hlasování- pro: A. Delong, P. Kudrna, H. Pešková, J. Kadlec, A. Pekař

zďržel se: M. Vášová, Z.Helich
812013
OZ schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 5tis.Kč od H. Delongové
Hlasování- pro:všichni

8212013
OZ schvaluje dotaci Centru sociálních azdravotních služeb Poděbrady o.p.s. ve výši 150,-Kč na osobu
trvale žijící v obci
Hlasování- pro:všichni

83/2013
OZ schvaluj e uzavření mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2074, atím
Hlasování- pro: A. Delong, P. Kudrna, H. Pešková, J. Kadlec, A. Pekař, M. Vášová

zdržel se: Z. Helich
8412013
OZ schvaluje dvouměsíční splátkový kalendář panu Přibylovi zapronájem pozemku p.ě.78l53
Hlasování- pro:všichni

85/2013
OZ schvaluj e uzavřeni smlouvy na provoz přívozu s p.Jiřincem, za podmínky dalšího jednání nad
způsobem provozu a dalších souvisejících podmínek.
Hlasování- pro:všichni

8612013
OZ schvaluje rozpočtové provizorium roku 2013 vevýši IlI2 příjmů a výdajů měsíčně
Hlasování- pro: A. Delong, H. Pešková, J. Kadlec, M. Vášová,Z,Helich

zďržel se: P. Kudrna, A. Pekař
87l20l3
OZ neschvaluje rozpočtového opatření ě.3 za období červenec 2011
Hlasování- pro: A. Delong, J. Kadlec

proti: P. Kudrna, A. Pekař, H. Pešková, M. Vášová,Z.He|ich
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