
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Oseček konaného dne 6.11.2013 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. Múllerová, L. Múller, Z. Múllerová

Program:
1. Zádost paní Raškové spolumajitelky chaty na p.č.I70l1 o povolení pokácení stromu

2. Návrh na zakoupení státní dluhopisné emise ve výši lmil.Kč na dobu 3 let u České spořitelny a.s.

3. Návrh na zahájení přípravných prací na vydání knihy o obci Oseček

4. Nabídka firmy NYKOS na svážení recyklovatelných odpadů z chatové osady a zakoupení spec.
nádob k tomu určených

5. Návrh na podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu na rekonstrukci hlavní komunikace
v chatové osadě.

6. VteÚ PodObrady odbor výstavby aúz.plánování
- oznámeni o zahájeniíizení o odstranění stavby - stavebních úprav u rod.domu č.p.35 majitelů

Horvátových
- souhlas s užíváním stavby skladu, pracovny, stáni, garáže azádveíí u rekreač.chaty č.ev.0145

majitelů Beranových
- oznámení o zahájení územního Ťízení ve věci výstavby chodníku u I/38 žadateli obci Oseček

7. Žádostpana Vochoce o splátkový kalen dáŤ zapronájem pozemku u domu č.p.89 v chat.osadě

8. ŽáďostObce Radim o uzavření smlouvy o uložení odpadu

9. Poděkování obce Vestec za poskytnutí ťrnanční částky na škody při povodni

10. Návrh rozpoětu Svazku obcí Jižní Polabí narok2}I4

Ostatní: ŘSD probírky podél dálnice, odpověď tajemníka trrtěÚ Poaebrady, oznámenimajitele
převoznického domku p,Měsíčka zaLabem o údržbě obecní komunikace

Připomínky zastupitelů: M.Vášová - upozomění na to, že někteří občané nevyužívají možnost
třídění ataké využivají obecní skládku na uložení odpadu spojeného se svým podnikáním

Připomínky občanů: L. Mtiller - upozornění na to, žetrávazaúíadem v souvislosti odviťením
recyklovatelných odpadů j e rozježděna

Usnesení:

6912013
OZ schvaluje program jednání
Hlasování- pro:všichni

7012013
OZ postupuje žádost o povolení pokácení stromu IVIeÚ PodObrady, odboru život.prostředí
Hlasování- pro: všichni

7112013
OZ schvaluje zakoupení státní dluhopisné emise ve výši 1 mil,Kč na dobu 3 let a s úrokem 60Á

Hlasování- pro: všichni



72l2013
OZ schvaluj e zahájení prací na publikaci o historii obce
Hlasovtíní- pro:všichni

7312013
OZ schvaluje nabídku firmy NYKOS na sváĚeni recyklovatelných komodit z chatové osady a
zakoupení nádob na tyto odpady od firmy Nykos
Hlasování- pro: všichni

7412013
OZ schvaluje podaní žádosti o dotaci ke Krajskému uřadu na rekonstrukci hlavní komunikace
v chatové osadě.
Hlasování- pro: všichni

7512013
OZ schvaluj e rozložit p.Vochocovi splátkový kalendař za pronájem pozemku zarok2}l3 naměsíce
leden ažbřezen
Hlasoviáni pro: všichni

7612013
OZ schvaluje uzaťení smlouvy o uložení odpadu na skládce Radim
Hlasování- pro: všichni

77l20l3
OZ schvaluje rozpočet Svazku obci Jižní Polabí narok2Dl4
Hlasování- pro:všichni
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