
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného

dne 4.12.2014 od 20:00

Přítomni : Á. Delong, P, I{udtna, B, Jřinec, M. Vášová, Z. Helich, A. Pekař, J. I{adlec
Zapisovate|: Z. Heljch
Hosté: NI. Blumentálová, M. Blumentál, M. Můlletová, L. Nfůller, Z. Můllerová, P. N{ojžíš

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra l{udrnu a NIarcelu \rášovou a zapisovatelem Zdeňka
Ilelicha. I( návrhu neb1,ly vzneseny žádné proúnávrhy.

IÝávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček uňuie ověřovateli zápisu P.I{udtnu a M.Vášovou a zapisovatelem
Z.Helicha

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdtželi se: ... 0
IJsnesení č. 1 bylo schváleno.

Progtam:
1. Ágentuta ochrany přírody a krajiny CR
Zahájení projednávání přípralry návrhu souhrnu doporučenÝch opatření pro lokaliru Libický Luh

2. Město Městec l{rálové
- návrh na schválení smlour,ry nazajlštěni dopravní obslužnosti na rok 2015,200 I(č na občana

3. MěÚ Poděbrady odbor rýstavby aizemniho plánouáni
- oznámení společného jednání o návrhu změny č.15 UPO Poděbrady

4. návrhna schválení konečného návrhu pozemko-"rych úprav v k.ú.Oseček

5. Žádost manželů Ádamcolých o pokácení jasanu na pozemku p.č.36/ 1,, zastavěné plochy domu č.p.30

6.Žádost SDH Pňov o finanční podporu na realizaciMikulášské besídky l, sále hospody u Sýkorů

7. Žád,ost ťarního sboru ČCE o dotaci na oprayu sbororých budov

8. žádost spolku o možnost reaIlzace závod,iv lokalitě u přívozu

g. Žádost oddílu odentačního běhu OI( Slavia Hradec l{rálové o por,,olení shromaždiště pto závod
v orientačním běhu v lokalitě U l(ulatého jezera

10. Návrh na delegor.ání místostarosty obce do otgánu Sdružení obciJlžn Polabí

1,1. Návrh na obsazení členů finanční a kontrolní komise
12. Návrh na schválení tozpočtového opatření č.2 pro rok 2015
13. Návrh rozpočtu na rok 2015
14. Návrh na rozpočtové rlhledy pro roky 20t6 a 2017

15. Výběr dodavatele na zajíštěni komplexních služeb v odpadovém hospodářstr,-í obce

Ostatní: realizace LED světla u zastávky, projednání dopravně-bezpečnostních opatření v obci na
Dopravním inspektorátu, tealizace tekonsftukce mostku v Libickém Luhu, rekonstrukce koloniálu

Předsedající dal hlasovat o návrhu pfogfamu,

Návth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček schvaluje následuiící píogíam ustavuiícího zasedání:

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdtželi se: ... 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Jednotlivé body ptogtamu:

1,. Agentura ochrany přírody a kraiiny ČR
Zahájení projednál,ání příprar.y nár.rhu souhrnu doporučenÝch opatření pro lokalitu Libický Luh

o Tento dokument b;,1 clán zastupitelům jen na l,ědomí.

2. Město Městec Králové
- nár,rh na schr.álení smloul,} na zajištění doprar.ní obslužnosti na rok 2015, 200Kč na občana

o p. I(udrna dává návth na položení dotazu předrnětnému pfo\rozovateli dopravní obslužnosti, aby
doložil, kolik ]idí od nás s ním jezdí, aby6[9- ncclopláceli, Občané z naší osady za l-abcm tuto
dopral,u nepoužír,ají (20 osob), přcsto je jejich počet začleněn do celkor,ého počru 137 osob.

Návth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček schvaluie náwh smlouvy a pověřufe staíostu vznést dotaz na
případné snížení plateb, u autodoptavce, kteý ie prcvozovatelem předmětné doprav1l:

Výsledek hlasování: Pro: . .. 7 Proti: ... 0 Zdrželi se: ... 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

*:]<*

3. MěÚ Poděbrady odbor qýstavby a územního p|ánování
- oznámeni společného jednáni o návrhu změny č.15 t-rPO T)oděbrad,v

o 'l'ento dokumcnt byl dán zastupitelúm jenom na r.čdomí.

4. Návrh na schválení konečného návthu pozemkových úptav v k.ú.Oseček

o \-1l51-ifl6ní podal P. I{udrna, kdy informoval o tom, co se řešilo na sctkání Sboru zásrupců
majitelů:
o Nyní buclou podkladt, zas!ány na I{Ú, kdy převodv by mělv být do 1an 2015.
o 7aměIeni pozemkú je pto r,lastníky 1x zadarmo.

IÝáuth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček schvalufe konečný náwh pozemkoých úprava v k.ú. Oseček takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Ptoti: . .. 0 Zdňeli se: ... 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

* * *

5.Žádost manželů Adamcových o pokácení iasanu na pozemkvp.č.36/1rzastavéné plochy
domu č.p.30
o Jedná se o pokácení 100 1et starého stíomu, ktery q,hnír.á a je zde l,clké nebezpečí pádu

hIávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s pokácením stíomu, s podmínkou náhradní ýsadby, a to
takto:

Výsledek hlasování: Pro: . .. 7 Proti: ... 0 Zdrželi se: ... 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Žádost SDH Pňov o finanční podporu na rcalizaci Mikulášské besídky v sále hospody U
Sýkorů

o J. I{adlec v1l51-ifli1 důr.od požadavku na finanční podporu prar-idelně ptor.áděné Nlikulášské
besídkv

o Zastupitelé navrhLi podpořit tuto úspěšnou akci pro děti částkou 2 000,00 Kč.

Návth usnesení:
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Zastupitelstvo obce Oseček schvaluií finanční příspěvek 2 000 Kč pto SDH Pňov, na podpotu
jimi otganizované Mikulášské besídly, a to takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Proti: ... 0 Zdrželi se: ... 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

***

7. Žád,ost farního sboru ČCP o dotaci na opravu sborových budov

o paní ťatáika písemně poděkovaia za mjnulé finanční podpory a zátoveň poprosila o možnost
opětor.ného finančního datu, kteŇ jc určen k oprar,ám farnosti,

Návth usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje íinanční příspěvek 5 000 Kč pto farní sbor ČCE, u to takto:

Výsledek hlasování: Pro: . .. 7 Proti: ... 0 Zdtželi se: ... 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Žádostkynologického spolku Simire o možnost rca|izace závodův lokalitě u přívozu

o J. I{adlec q,si,,ětlil důvod žádosti, která se ďkala možnosti uskutečnit r., prostotu přívozu
N[ikuiášské zár,od1. - člověk a pes.

o pořadatel požádal i o možnost z,apújčení marirrgotkv r- držení obce oseček a o možnost
parkol-ání osobních vozidcl účastrríků zár-odu na obecní louce.

Návth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s uspořádáním závodu, se zapůičením obecní maingotlry
a a jednotázoým využitím louly, a to takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Ptoti: ... 0 Zdtželi se: ... 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Žádostoddílu orientačního běhu O* 
'rr"' 

Hr"a". Králové o povolení shromaždiště pro
závod v orientačním běhu v lokalitě U Kulatého iezera

. starosta předběžně projednal se zásrupcem sdružení OI( Slavia HI( a s uživatclem pozemku
p. D.Urbánkem požadavkv žadateie.

e p,Utbánek neměl připomínki k jednodenními zár.odu a souhlasí s podmínkou následném úklidu
použitého pozemku.

o Pi,ipomínka:
o L. N,IůlIer požádal o informování jejich N,{1,sLivcckého sdružení, protože v době poiádání

orientačního běhu je nebezpečí ohrožení faunl,v uvedeném lesním pozemku (mláďata
zl,ěře)

IÝávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s uspořádáním oientačního běhu a berc na vědomí
požadavek Mysliveckého sdtužení (bude infotmován otganizátot závodu), a to takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Ptoti: ... 0 Zdtželi se: ... 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

* * *

10. Návth na delegování místostaíosty obce do orgánu Sdtužení obcí ližní Polabí

. stafosta navrhl nor,ě zl,oleného místostarostu, Z. Helicha, abi, §,,1 delegol.án do orgánu riše
uvedeného sdružení.
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o S delegovániZ. Helich souhlasil.

hIávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s delegování místostaíostJ, obce, Z. Helicha, do otgánu
Sdtužení obcíližní Polabt, a to takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Proti: ... 0 Zdtže|i se: .. . 1_

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11. Návrh na obsazení členů finanční a kontrolní komise
. stafosta nar-rhl do finanČní komise tvto Členy zastupitelstr.a:

o NI. Vášová
o J, I{adlcc
o Z.Ileltch

hIávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s obsazením finanční komise v navíženém složení, a to
takto :

Výsledek hlasování: Pro: . .. 4 Proti: ... 0 Zdtželi se: ... 3
Usnesení č. l1a bylo schváleno.

o Á. Delong nar.rhl do kontrolní komise tl-to členv zastupitelstr-a:
o P. I{udrna
o A. Pckař

o P. I{udrna navrhl do I{ontrolní komise čIena z řad občanú
o N,{. NIůlleror.á :

rÝávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s obsazením konftolní komise v navíženém složení, a to
takto :

Výsledek hlasování: Pto: ... 5 Ptoti: ... 0 Zdtželi se: ... 2
Usnesení č. 11b bylo schváleno.

12. Návth na schválení tozpočtového opatření č.2 pto rok 2015

o po dlskuzi, při které chtěli zastupitelé rrysvětlit některé dílčí pasáže předmětného dokumentu,
bylo rravrženo přesunout závěrečné hlasování na náhradní, mimořádný termín, a to na

22.12,201+ na 19:00 hodinu.

hlávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s přesunutím hlasování na nouý, uýše uvedený den, a to
takto :

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdtželi se: ... 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13. Návth rozpočtu na rok 2015

o po diskuzi, při které chtěli zastupitelé r,l-sr,čtlit některé díIčí pasáže předmětného dokumentu,
b1,lo nal.rženo přesunout závěrečné hlasor,,ání na rráhradní, mlmořá<lný termín, a to na

22.1,2.201, 1 na 1 9:00 hodinu.

Návth usnesení:
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Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s přesunutím hlasování na noý, ýše uvedený den, a to
takto :

Výsledek hlasování: Pro: . .. 7 Proti: .. . 0 Zdtželi se: .. . 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14. Návrh na rozpočtové {hledy pro roky 2016,2017,2018

o po diskuzi, při které chtěli zastupitelé r1,5y§l|it některé díIčípasáže předmětného dokumcntu,
bylo nar.rženo přesunout hlasor,,ání na náhradní, mimořádný termín, a to na 22.12.201] na 19:00

hodinu.

IÝávth usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s přesunutím hlasování na noý, ýše uvedený den, a to
takto :

Výsledek hlasování: Pro: . .. 7 Proti: ... 0 Zdrželi se: ... 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

* *

15. Výbět dodavatele na zaiištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce

. staíosta a místostarosta seznámili zastupitele s nabídkaml firem vyzvanÝch do rryběru služeb
v odpador,ém hospo<lářsrr,í obce,

o \Ťsledkem nhodnocení bvlo r,r.btání firmy NYI{OS a.s., která r,, převážné většinč požadovaní-ch
paíametíu bvla pro obce nejr,Ťhodnější.

o 7,astupíteli bylo také dohodnuto, že ještě bude konkretizován oclvoz odpadu r., kontejneru
v osadě z.aLabern a kontejneru zaO|]. Tvto činnosti by prozatímvitězná firma NYI(OS a.s.

nezajišt'ovala.

hIávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oseček souhlasí s ýběrem frtmy NYKOS a.s. a dáIe s následným
navazujícím fednáním o odpadech v osadě za Labem, a to takto :

Výsledek hlasování: Pro: .. . 7 Proti: . .. 0 Zdtželi se: ... 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

* *

Ostatní:
o realízace LF],D sr,ětla u zastávky:

o podle infotmací dodavatele požadol,aného sr,ítidla bv se toto měl instalovat 15.12.2011,
o projednání d<lpral.ně-bezpečnostních opatr:cní r. obci na Dopravním inspektoráru:

o starosta konzultoval problematrku zpomalení prujezdu obcí s p. Fialou, z DI, kdy mu
bylo ale jednoznačně sděleno, že řešit pornalejší prújczd sr.ětelnÝm semaforem nebo
ostrůr,kem ve střcdu komunikace není akceptovatelnó.

o místostarosta je por.ěřen opětol-nč jeclnat s příslušným pracovníkem DI a najít způsob,
jak zlryšit bezpečnost našich občanů pohl,bgli.i.h se u vcřcjné komunikace I/38, Jcdním
z možností by možná byl i ostrůr,ek na křižor.atce u motoíestu, kde je dost široká
komunikace,

. bt1o navtženo doplrrit stávající doprar.,ní značení značkami i o značku zákaz zastaverrí nákladních
vozidel, a to u autobusové zastár.ky -směr Poděbradv,

o rea]rizace rekonstrukce mostku v I-ibickém Luhu:
o dle wjádření stafos§, je již uvedenÝ můstek opía\ren a bezpečně sjízdní,,

o tckonstrukce koloniálu:
o staíosta sdělil, žc slíbené dotace na opra\u koloniálu iiž bi,11 připsánv na náš účet a jcště

bude požador.ána dotace za stavební doz,ot, ktery spoiupracoval na uvedené rekonstrtrkci.
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Připomínky občanů:
o Z. Múllerovávznes|a dotaz na reallzaci sběru BIO odpadů

o Stávající poznatlql a informace byly sděleny a po uzavřeni smluvního vztahl s fi.rmou
NYKOS a.s.s budou občané řádně informováni o podmínkách.

o p. kudma navrhnul zpfaco.vat leták pto domácnosti o BIo
o Uvedený požadavek bude přenesen na fumu NYKOS a.s., aby tyto písemnéiníormace

zptacovala do formy letáku, kteqf pak ob&žíkaždá domácnost v obci.

Předsedaj ící ukončil zasedání zastupitelstv a y 2 l. 3 0 hodin.
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