
Zápis
z veřeiného zaseďániZastlpitelstva obce Oseček konaného dne 08.01.2015 od 19:00 hodin

Přítomni : r\. Delong, B. Jřinec, N,1. Vášová, Z. Heb,ch, Á. Pekař,J. I{adlec
Omluven: P, I{udrna
Zapisovatel: Z. Helich
Hosté: Ní. BlumentáIová, Z. Můlletor,á, P. Mojžíš
Předsedající starosta zahájil zaseďáni zastupitelstva v 19:00 hodin.

Program:

1. Program jednáni
2. N,těU Poděbrady, odbor doprarry a životniho prostředí - tozhodnutí - rldání souhlasu k rea|tzací

plovoucího mola pro p, J. Buřiče l{olín, V Zídkách 35B
3. Nár,th na schválenítealtzace obecní zabllačky
4, Návrh na tea7izaci lrysadby aleje 40 ks dubů z dotace společnosti TPCÁ l{olín a za admkistrace NLAS

Podlipansko
5. SchváIení návrhu obecní r,yhlášky o odpadech
6. Ostatní - jednání r,e r,ěci návrhu r.eřcjného přístaviště
7. Připomínky občanů

Usnesení;

1,. Program iednání

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

OZ schvalujc bod 1. ptogramu jednánípod č.rozhodnuu1/201,5

2. MěÚ Poděbrady, odbot doptavy a životního píostředí - fozhodnutí - lydání souhlasu k rcaltzaci
plovoucího mola pro p. J. Buřiče Kolín, V Zídkách 358
Bez připomínek
bylo dáno pouze navéďorni OZ

3. Návrh na schváleni tealizace obecní zabljačl<y

Byla navtžena částka 30.000 I(č, která bude uvolněna z rozpočtu obce na reďrlzací zabtjačky.
Připomínky:

o NIusí být řešen jiný způsob ptodeje iryrobků ze zabllačky, aby větší část byla utčena občanům obce

o U údeie by mělo bý-t více obsluhy, aby byl r,"ýdej a příjem peněz rychlejší

PRo 6 PRoTI 0 ZDP.ZELsE 0

PRo 6 PRoTI 0 ZDP.ZELSF, 0

OZ schr-alujc bod 3. ptogramu jednání pod č.rozh.2/2015

4. Návrh na rcalizaci qýsadby aleje 40 ks dubů z ďotace společnosti TPCA Kolín a za adírl;inistface
MAS Podlipansko

starosta obce sdělil:
. způsob financor,ání dubů bude takový, že z částky 75.000 I(č uhradí obec pouze 107o

o rýsadba bude provedena na obecním pozemku v pfostonr za ,,I{ončinskou"

Připomínky:
. samotnou rýsadbu by měli ptovádět občané osečka, jako bdgádu



OZ schvaluje bod 4. ptogramu iednání pod č.tozh.3/2015

5. Schválení návrhu obecnívyhláš\y o odpadech

Starosta sdělil, že nyní se jedná pouze o odsouhlasení existence vyhlášky, její text bude qrvěšen na úřední
desce a o zahájentjejí platnosti bude hlasováno na příštím zastupitelswu

OZ schvaluje bod 5. programu jednánpod č.tozh.4/2015

6. Ostatní - iednání ve věci náwhu veřeiného přístaviště

Na zasedání OZ se v 19:30 dostavil omluvený P. Kudma.
StaťoSta:

o sděIil, že bude proveden seznam osob, které v ktetém obiektu žlji a ten bude předán vak (edná se o
povinnost obce). Zptacují Delong, IštáIová, Helich

o informoval o počínajicim jednánt o veřejném přístavišti
. opětovně vysvětlil problematiku odpadů

Z. Heltch vznesl stížnost na hrubé a neslušné chovánt paní M. Blumetálové v den svozu popelnic Q.2.2015),
a to vůči jeho osobě a zasťupitelstrru jako celku.

7. Připomínky občanů : odpověď paní Blumentálové na stížnost p.Helicha

Předsedaj ící ukončil zasedér:rí zastupitel s N a v l 9 :4 5 hodin.

á
místostarosta

Výsledek hlasováni:

Výsledek hlasováni:

PRo 6 PRoTI 0 ZDRZEL SE CI

PRo 6', PRoTI 0 ZDP.ZELSE 0


