
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 3.2.2014 od 19:00

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

I. Pohanková

Program:

1. žádost o projednání realizace stavebních úprav chaty č.ev.129 majitele p.Janů bYem Oseěek

2. ŽádostJ. Novákové o pokácení lípy před domem ě.p.24

3. MěÚ Poděbrady odbor výstavby
Oznámení o zahájeniŤízeni ke stavebním úpravám rodinného domu č.p.35 majitelů Horvátových
bytem Kostelní 172, Sadská

4. žádost E, Můllerové, bytem Oseček 91, o snížení poplatku za odpad na polovinu.

5. Oznámení SFŽP ČR o akceptaci žádosti obce o podporu zOperačního programuŽP nazateplení
č.p. 84, obecního koloniálu

6. Návrh schválení rozpočtového opatření zaměsíc 1212012 s důvodu překročení schváleného
rozpočtu pro rok 2012 o 2I.169,- Kě

7. Návrh na rozpočtové opatření č.Il20I3 z důvodu rozdílu oproti schválenému rozpočtu na rok 2013

8. Návrh na vypsání výběrového íizenínarea|izaci chodníků podél silnice I/38

Ostatní: předaní na\ezené věci PČR obci, smlouva s hasičským sborem, návrh na vybudování cesty
mezi domy ě.p.5 až č.p.1, důvodu lepší obslužnosti

Usnesení:
1012014
OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro: všichni

Lt12014
OZ schvaluj e realizace stavebních úprav chaty č.ev.I29
Hlasování- pro: A. Delong, H. Pešková, M. Vášová, A.Pekař

proti: P. Kudrna
zdržel se: Z. Helich

1212014
OZ neschvaluje žádost paní Novákové o pokácení |ípy a navrhuje zdravotníprořez stromů na návsi
Hlasování- pro: A. Delong, H, Pešková, M. Vášová,Z.Helich

zdtžel se: P. Kudrna, A.Pekař

1312014
OZ schvaluje žádost E. Múllerové o snížení poplatku za odpad na polovinu, z důvodu faktického
pobl.tu v Poděbradech
Hlasování- pro: všichni



1412014
OZ schvaluje rozpočtového opatření č.3 zaměsíc I2l2012
Hlasování- pro:všichni

1512014
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.ll20l3
Hlasování- pro:všichni

1612014
OZ schvaluje vypsání výběrového řízentnarealízaci chodníků podél silnice I/38 dle schválené
proj ektové dokumentace
Hlasování- pro: všichni
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