
obec oseček
Zápis Zastupitelstva obce Oseček ze dni 06.II.2014

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oseček,

konaného dne 6.11.2014, od 19:00 hodin.
Přítomni: A. Delong, P. Kudrna, B. Jiřinec, M. Vášová,Z.Helich. A. Pekař, J. Kadlec
Zapisovatel: Z.Helich
Hosté: M. Blumentálová, M. Můllerová,L. Múller, Z. Múllerová,

zahái ení zasedání zastupitelstva

Zasedéní Zastupitelstva obce Oseček (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 19 hodin dosavadním starostou obce Arminem Delongem (,,dále jur.o
,,předsedaj ící").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákoná e. qgtizÓgl Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákon:ů,v platném zněni.
Předsedající schŮze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněni,
konalo do 15 dnŮ ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na nóplatnost voleb
nebo hlasovánÍ. Informace podle § 93 odst. 1 zékona o obcích byla na úřední desce
Obecního uřadu Oseěek zveřejněna v souladu se zákonem po dobunejméně 7 dní, ato
od29.10. do 6.11. Současně byla zveřejněna na,,elektronické úřední desce'..
Předsedající schŮze dále zprezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, Že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupiteistvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákonao obcích).

složení slibu členv zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zžkona o obcích vyzval přítomné ěleny
zastuPitelstva ke sloŽení slibu. Před složením slibu předsedající upoŽomil přítomné
Členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánlk mandátu (§ 55 zákona ě. 49112001 Sb., o volbách dó zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

SloŽení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích ,,Slibuji věrnost České republice-. Slibuji na svou ěest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů ařídit se Ústavou a
zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova,,slibuji" a podpisem na připraveném archu.
Zádný Člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Kudrnu a Marcelu Vášovou a
zaPisovatelem Zdeňka Helicha. K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy.
Ndvrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce OseČek určuje ověřovateli zdpisu P.Kudrnu a M.Vášovou
a zapisovatelem Z.Helicha
Výsledek hlasování: Proz ...7 Proti: ... 0 Zdňe|ise: ... 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
ČlenŮm zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřédní desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Ndvrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce oseČek schvaluje ndsledující program ustavujícího zaseddní:
1. Volba starosty a místostarosty

o volba starosty
o volba místostarosty

2. Zíízení finančního a kontrolního výboru
o určení počtu členů finančního a kontrolního
o volbapředsedy finančního výboru
o volba předsedy kontrolního výboru
o volba členů finančního výboru
o volba členů kontrolního výboru

3, Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
(§ 72 zákona o obcích)

neuvolněných členů zastupitelstva

4, ZPráva z dílČÍho Přezkoumání hospodaření obce ze rok20l4 odborem kontroly

Návrh na schválení rozpočtového opatření
Návrh na realizaci LED osvětlení u zastávky firmou Maděra Šipek kluk zacenu22 896,00 Kč
Návrh na realizaci Rybích hodů pořádaných spolkem Hastrman z velkéhoOseka

výboru

5.

6.

7.

8, ueÚ Poaobrld1, odbor výstavby a územního plánování - souhlas s užíváním

" Y:yby 
rekreační chaty č. ev. 169, manželů VernerovYchy, Ládost o pokáceni sTrku na pozemku 78/55 majitelů manželů Svobodových(chatová osada za Labem).

Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdňelise: ... 0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

PředsedajícÍ. uPozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení budepřistoupeno k volbě místostaroŠty.

Navrhování kandidáta na funkci starosty a volba starosty:

Předsedajícím bYl Podán návrh, zvolitdo funkce starosty pana Armina Delonga. předhlasováním bYla dána moŽnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svéstanovisko. Žaane stanovisko vzneseno nebylo.

Ntívrh usnesení:
zastupitelstvo obce zvolilo starostou p.Armina Delonga.
Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Proti: ... 0 Za,telise: ... 1Usnesení č.3 bylo schváleno.

.....ďúIe předsednictví převzal nově zvolený starosta

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:BYl Podán následující návrhy: starosta navrhl zvolit do funkóe místostaros ty panaZdeřk,a Helicha, Před hlasoviáním byla dána možnost zastupitelům sdělit svéstanovisko. Žaane shnovisko sděleno nebylo, 
---'
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Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou p. Zdeňka Helicha.
Výsledekhlasování: Pro: ... 6 Proti: ...0 Zdrželi se: ... 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod 2 - Zřízení finančního a kontrolního vÝboru:
Zřuení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. I)zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, kteqý musí být lichý (§ 117 odst.3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
7 zákona o obcích). Členy výboru mohou b|t ělenové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může b/t jen člen zastupitelstva (§ l17 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst, I zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý znich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své stanovisko. Žádne
stanovisko sděleno nebylo.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba uýbory budou
tříčlenné.
Výsledekhlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdňelise: ... 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedajíci vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru pana Jana Kadlece. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovi sko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedouftnančního výboru p.Jana Kaďlece
Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Proti: ... 0 Zdňe|i se: ... 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Petra Kudmu. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovi sko. Žaďne stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru p. Petra Kudrnu
Výsledek hlasování: Pro: ... 6 Proti: ... 0 Zdňelri se: ... 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního qýboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru.
Bylo doporučeno, aby se nabídla místa v obou výborech i zástupcům občanů obce.
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Vzhledem k tomu, že se žáďný z přísedících občanů obce nepřihlásil, byl podán návrh,
aby tato výzvabyla vyvěšena na Úredni desku, a to do příštího zasedéni zastupitelstva.
Až poté budou zvoleni členové obou výboru.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy jinančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: ... 0 Proti: ... 7 Zdrželi se: ... 0
Usnesení č. 8 nebylo schváleno.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro: ... 0 Proti: ... 7 Zdňeli se: ... 0
Usnesení č. 9 nebylo schváleno, odloženo na další zasedání v prosinci, budou
lrymáni občané k členství v komisích

Bod 3 - Rozhodnutí o odměnách za vÝkon funkcí neuvolněnÝch členů zastupitelstva:*)
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích anařízení vlády č.3712003 Sb., o odměnách zavýkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znéní, nebyla poskytována měsíční odměna. Předsedající
navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty a místostarosty obce (§ 77 odst. 2
zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobcevsouladus§72a§84odst.2písm-n)zúkonaoobcíchsezříktí
odměny za výkonfunkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
Výsledekhlasování: Pro: ...7 Proti: ... 0 Zdrželi se: ... 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného čIena zastupitelstva obce
ve výši 3,900,- hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: ... 6
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zúkona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce stflrosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 9.500,- hrubého měsíčně. Odměna bude poskytovdna ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: ... 6
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

zastupitelstvo se shodlo, že se do příštího zasedání zastupitelstva každý zastupitel
seznámí s obsahem tohoto dokumenlu a poté přeďnese své případné připomínky.
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Bod 5 - Návrh na schválení rozpočtového opatření
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Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo se shodlo, že tento dokument (ndvrh) se projednd v prosinci
Výsledekhlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdňelise: ... 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod 6 - Návrh na realizaci LED osvětlení u zastávkv
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se vybralo pro realizaciJirmu Maděra Sípek Kluk.
Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdňelri se: ... 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod 7 - Návrh na realizaci Rybích hodů pořádanÝch spolkem Hastrman

Ndvrh usnesení:
zastupitelstvo se shodlo, že by každd rodina měla dostat možnost ndkupu kapra a
hmotnosti cca 3 kg, zn cenu 50 Kč za 1 kg. Tento zvýhodnění núkup bude realizován
proti pouktizce, kterou obdrží každú rodina z naší obce.
Spolek Hastrman bude také nabízet za nezuýhodněné ceny rybí speciality.
Začátek předmětné ukce bude v I5 hodin, dne 13.12.2014.
Výsledekhlasování: Pro: ...7 Proti: ... 0 Zdrže|i se: ... 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod 8 - Měú poděbradv. odbor výstavbv a územního plánování - souhlas s užíváním
stavby rekreační chatv manželů vernerovÝch

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

Bod 9 - Žádost o pokácení smrku na pozemku manželů svobodovÝch

Návrh usnesení:
zastupitelstvo se shodlo, že smrk určený k pokdcení je z hlediska možného púdu
velmi nebezpečný osobdm na pozemku manželů Svobodouých, a proto doporučilo
jeho pokácení. Úhradu za pokácení provedou žadatelé. .
Výsledek hlasování: Pro: ... 7 Proti: ... 0 Zdňeli se: ... 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Bod 10 - Různé

1. Petr Kudrna - připomínka: zastupitelstvo by mělo mit zpracován program na celé své

období, tedy na následující 4 roky, Ato z důvodu lepšího plánování budoucnosti obce.

2. Marcela Vášová - nabídka: soukromá škola v Poděbradeeh nabizi k pronájmu malý
autobus.

3, Armin Delong - informace: pan Kadavý obci vypracoval základni grafickou podobu
umístění semaforů na obou stranách obce a zakreslil i požadovaný přechod. K této

dokumentaci přidá Zdeněk Helich text o požadavcích na bezpečnost našich občanŮ a
jejich nemovitostí u předmětné veřejné komunikace a projedná možné Úpravy na
příslušném Dopravním inspektorátu.

4, Armin Delong - připomínka: do naší obce se často velice špatně odbočuje zh|avní
veřejné komunikace, a to z důvodu parkování osobních, ale i nákladních vozidel u
motorestu. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, musí bý špatný vjezd a

výjezd řešen.
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5. Armin Delong - informace: v obci se budou postupně vyměňovat staré dopravní
znaěky zanové.

6. Na úřední desku bude dána výzva OÚ občanům, aby se vyjádřili ti, kteří již nechtějí
používat kabelový telefon a navíc chtějí ze svého objektu sundat telefonní kabelový
rozvod.

7. Pan Lubomír Múller sdělil náuor, žeby bylo lepší zaěít akci Rybí hody dříve než v l5
hodin, ato z důvodu světla. Odpovědí bylo sdělení, že stan bude osvětlený.

Předsedající ukončil zasedáni zastupitelstva v 20:05 hodin.

přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) ZveŤejnéná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. I zékonao obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 09.1].20]4

Zapisovatel: Zdeněk Helich

ověřovatelé:

/
,K., - J --*-ž

místostarosta:

starosta:

'ul 
/'--*-l
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