
Zápis
z veřejného zasedáni Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 3.B.2016 od 20:00 hodin

Přítomni : .,\. Delong, B, Jii,inec, P. I{udrna, 'Z. HeItch, Ní. \rášová, ,\. Pekař, Omluven:.|. I{acllcc

Zapisovatel: Z, Helrch
F{osté: lvi. Blumentálor,á, Z, Nlůllerová, p. Molžíš, pí li.ukalor,á

Pi,edsedající starrls|r :rlril;liii r,rst:r,lání zastupitelstva r,20:00 hodin.

Progtam:
1. MěU Poděbrady ocibor doprar1 a životního prosti,edí

Zahá)eni iizení a pozvánka k ústnímu jednání ve r,ěci zíizeni vodnílro díla - ltopanó stuc]nč rrlr

p.č.555 / a rnajitele Ondi,eje l(asáka
2. MěU Poděbrady odbor doprarn, a životního prosti,edí

oznámeni pro r,lastník), lesťr r. k.ú.Oseček o možnostr přerrzetí Lesrríclr ir<ls1-lo<iářsliÝclr clsll<ll,

3. Žád,ost projekční lrrmv TOfu\-f a.s. o starrovisko ke stavbě oplocení na Di 1 r- lr.ú.()scčcli
4. Žád,ort fitms, ČEZ Distibuce a.s. o uzaviení smiourry na ziízenir.ěcnéh<l břcmcnc na st,p.37 2

]15/1,
5. Oznámeni íurrrv Elektromontáže L]hlířs.r.o. o tealtzaci stavb), * úpral,a NN ()scčcli chatl,

6, Ž,^dort ítmv AAG Future s.f.o. o rryjádření k geometrickému plárru staveb stojícícl-r na p.č.78/19
1 . Nár,,th rra schr.álení rozpočtor,ého opati,erri č,4/2016
B. Stížnost p. F-ictnera z Poděbrad apalú Doležalové zI{áníla na pi,evozníka
9. Nár,th na zadání projektu pi,evoznické lodr pro žádost o dotaci rra kotrpi u lirajskóh<; úi,aclr_r

Usnesení:

pro nar.tžený Program iednání

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

Usnesení č.046/2016

Usnesení č. 045 /20L6

OZ schvaiuje prograrn jednárrí. Připornínky dni dopLiky nebyl),\Iznesen),.

1. NlěÚ Poděbrad,v odbor doptar1, a životního prosti,edí
'Zahájení íízeni a pozvánka k ústnímtr jednání l,e r,ěci zíizeni vodního díla - koparró sťr_rdtló tra

p.č.555 / a maiitele Ondře!e liasáka
Staíosta podai informaci o rryjádi,ení odboru doptal1 a ZP

2, N{ěÚ Poclěbrady 6d§91 doprart a životnílro prosti,edí
oznámení pro vlastník), lesů v k.ú.Oseček o možnosti převzetí Lesrríclr hospo<lářskyclr rlsrrr;r,.

Starosta poclal informaci o r.l,jádření odboru doptalry a 7,7>

3. Žádostprojekční ft,my TORÁ-f a,s. o stanol,isko ke stavbě oplocení na l)11 v k.ťr.OscČcli

Statosta r1,51r§fl|} záměr žádosti.

PRo 6 PRo,II 0 ZDRZE]- SLi 0

pRo 6 PRof,I 0 ZDRZ1JL SIr 0

4. ž^dost furny CEZ Distribuce a.s. o uzavi,ení smlour.1, na zíízeli l,ěcnélro bi,emcnc rra st.p.37 a

715 / 1,

Starosta r.t sr.ět]il zámět žádosti.

Výsledek hlasování: PRo 6 PRoTI 0 7L)IL7.F,LS1 0

T T^_ ^^ ^_ j x 
^^1 

l.r^lÁ



5. Oznámení írmv Elektrornontáže Uhlíi,s.r.o. o rcalizací stavby - úprava NN ()scčcli clratv

Statosta podal informaci o rcallzaci sta\Ib),.

6. žád,ortfrmy AÁG Futute s.í.o. o rryjádření k geometrickému plánu staveb stojícíclr na p.č,7t]/'19

Statosta rrysr,,ětlil zárnět žádosti.

Výsledek hlasování:

Usnesení č. 046/2016

1. Návrh na schválení rozpočtového opati,eníč,4/201,6
Starosta r,l,světlil obsah opati,ení

Výsledek hlasování:

PRo 6 PRoTI 0 ZDRZEL SE 0

Ostatní :

Usnesení ó.049 /2016

B. Súžnost p. Fictnera z Poděbrad apani Doležalové zlílánína na převozníka

starosta bude kontaktor.at stěžovatele alryžádat si ústní qisvětlení jírn popisovaného problónrtr, a

to na osobním jednání mezi OÚ - stěžovatelem a převozníkem. Současně byl1, pror.ozovateli l)i'ír'ozr.r

předány k používání llstky za převoz.

9. Nár,rh na zadání projektu pi,evoznické lodi pro žádost o dotaci na koupi u l{r,aiskÓIrtl Úi'acir-r

Starosta podal rrysvětlení a zjisú, zda neni někde 11ž zptacovaný ptoje}<t na pi,cr,oznicktlu locl' rlcl><>

se taková Ioď jíž nenabízi lr prodeii.

Zastupitel P. I(udrna vznesl otáz\<u, zda je píívoz poti,eba.

Výsledek hlasování: PRo 5 PRoTI 0 ZDP.ZFISF, 1

Zdtžel s P. I(udrrra

Usnesení č.050/2016

- podání žádosti o dotaci nazaloženiovocné aleje u ČPZu

- návštěva obce Břasy - přívozu Darová s občany pamětníky osečského prámu

Starosta podal informaci o zájezdu a hodnocení některých jeho ťrčastníků.

Konec zasedáni v 20:55 hodin.

PRo 6 PRoTI 0 ZDRZEL SI,l 0

ll

místostarosta


