Zápis z 14. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 11. 5. 2015
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady:
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 11. 5. 2015 od 19:30 do 21:30
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval,
že dle prezenční listiny (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 5 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/11/5/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 11. 5. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Dohoda o převodu práv a povinností nájemce k části pozemku pod zmrzlinovým stánkem
Starosta předložil návrh dohody o převodu práv a povinností nájemce k části obecního pozemku č. 736/6 pod
zmrzlinovým stánkem u obecního úřadu, který odsouhlasilo zastupitelstvo dne 28. 4. 2015. Dohoda byla dojednána
s dosavadním nájemcem a zástupcem budoucího nájemce panem Tomášem Pulkrabem.
Usnesení č. RO/2/11/5/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
text Dohody o převodu práv a povinností nájemce k části obecního pozemku č. 736/3 pod zmrzlinovým stánkem u
obecního úřadu dle přílohy tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Kupní smlouva o prodeji obecních lesních pozemků v NPR Libický luh
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na prodej obecních lesních pozemků v Národní přírodní rezervaci Libický
luh, jejichž prodej dne 28. 4. 2015 schválilo zastupitelstvo obce dne 28. 4. 2015, text smlouvy byl dojednán
s kupujícím Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Usnesení č. RO/3/11/5/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
text Kupní smlouvy k prodeji obecních lesních pozemků v Národní přírodní rezervaci Libický luh dle přílohy tohoto
usnesení s tím, že ustanovení čl. 3. 1. písm. b) Kupní smlouvy může být vypuštěno, pokud by se k tomuto
ustanovení nemohl kupující zavázat s ohledem na své povinnosti.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Projekty obce – stav realizace, žádosti
Starosta a místostarosta informovali o realizaci projektů obce – 2. etapa podtlakové kanalizace, rekonstrukce
Dukelských hrdinů, zateplení obecního úřadu, o stavu žádostí na SFŽP, na ROPu Střední Čechy a na
Středočeských krajských Fondech. Na základě podané žádosti na Středočeský krajský Fond rozvoje měst a obcí
úprava smuteční síně na kolumbárium (depozitář uren) za cca 1,5 mil. Kč je vhodné zpracovat prováděcí
dokumentaci za cenu v místě a čase obvyklou max. do 40 tis. Kč bez DPH. Dále je třeba na základě poptávky lidí
stanovit cenu za 1 tunu kamene z rekonstruované ulice Dukelských hrdinů, odpovídající je cena 500 Kč/tuna,
kámen je možné si odvézt na základě dohody s místostarostou obce panem Fagošem.
Usnesení č. RO/4/11/5/2015:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí

se zpracováním prováděcí dokumentace na úpravu smuteční síně na hřbitově Velký Osek pro účely kolumbária
(úložiště uren) za cenu do 40 tis. Kč bez DPH;

II. souhlasí
s výší úhrady za 1 tunu kamene z původní silnice v ulici Dukelských hrdinů ve výši 500 Kč, přičemž odběratelem
kamene může být pouze osoba, která kámen využije na/v nemovitosti v obci Velký Osek;

III. schvaluje
uzavření smluv o daru s osobami dle přílohy usnesení;

IV. souhlasí
s provedením následujících prací společností STRABAG, a.s., sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ:
60838744:
a) podbetonování vjezdu do dvora obchodu „Desítka“ za cenu do 6 tis. Kč bez DPH;
b) výstavbu stání pro kontejnery na tříděný odpad u bytového domu č. p. 638 za cenu do 22 tis. Kč bez DPH;
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c) oprava povrchu komunikaci v ulici Nábřežní při nájezdu na most, Velký Osek v ploše 260 m vrstvou asfaltu
tloušťky 40 mm za cenu do 44 tis. Kč bez DPH;
vše v rekonstruované ulici Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku a na základě objednávky a pověřuje starostu
vystavením příslušné objednávky/objednávek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Organizační a provozní záležitosti
V rámci přípravy obnovy hřbitova a dořešení majetkových vztahů k pozemkům je vhodné zpracovat nový řád
pohřebiště. Jeden z podkladů je i hydrogeologický posudek ke stanovení doby tlení pozůstatků, jeho cena by se
mohl pohybovat do 6 tis. Kč bez DPH. Dále je potřeba obměnit vozový park obce, kdy osobní vůz Škoda Felicia
z roku 1998 zřejmě naposledy v tomto roce prošla technickou kontrolou, proto bylo vyhledáno vhodné vozidlo
k potřebám technických pracovníků obce Citroen Berlingo 1,9 d za pořizovací hodnotu 75 tis. Kč bez DPH z roku
2004, najeto 205 tis. km, STK do 5/2017.
Usnesení č. RO/5/11/5/2015:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
se zpracováním hydrogeologického posudku (průzkumu) na pozemky hřbitova obce Velký Osek pro účely
zpracování nového řádu pohřebiště, a to za cenu do 6 tis. Kč bez DPH;váděcí dokumentace na úpravu smuteční
síně na hřbitově Velký Osek pro účely kolumbária (úložiště uren) za cenu;

II. schvaluje
nákup osobního vozidla Citroen Berlingo 1,9 d za cenu 75 tis. Kč bez DPH od pana Jana Fische, sídlem
Dukelských hrdinů 637, Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 5. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………

Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ……………………………………, dne ………………………
otisk razítka obce

Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/11/5/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 11. 5. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Dohoda o převodu práv a povinností nájemce k části pozemku pod zmrzlinovým stánkem¨
3) Kupní smlouva o prodeji obecních lesních pozemků v NPR Libický luh
4) Projekty obce – stav realizace, žádosti
5) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 11. 5. 2015 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno
abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. RO/2/11/5/2015
Dohoda o převodu práv a povinností nájemce části pozemku č. 736 – zmrzlinový stánek
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany
smluvní strana 1
Obec Velký Osek,
IČ: 002 35 873,
sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51,
Účet č. 196471057/0300, ČSOB, a.s., pobočka Kolín,
zastoupená Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce
(dále jen „pronajímatel“)
a
smluvní strana 2
Tomáš Pulkráb,
IČ: 497 96 771,
sídlem Rejskovo náměstí 64, Kutná Hora, PSČ 284 01,
(dále jen „dosavadní nájemce“),
a
smluvní strana 3
Tom Kája Tom s.r.o.
IČ: 037 79 017
sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00
zastoupená Tomášem Pulkrábem, jednatelem společnosti,
(dále jen „nový nájemce“)
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
dohodu o převodu práv a povinností nájemce části pozemku č. 736
Čl. I – Prohlášení pronajímatele, dosavadního nájemce a nového nájemce
1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem celého pozemku č. 736/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace (dále jen „pozemek“), dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro obec a k. ú. Velký Osek.
2. Dosavadní nájemce a nový nájemce prohlašují, že se bez výhrad a dalších podmínek dohodli, že dosavadní
nájemce na nového nájemce se souhlasem pronajímatele převede veškerá práva a povinnosti vyplývající ze
Smlouvy o nájmu – pronájem nemovitosti uzavřenou mezi pronajímatele a dosavadním nájemce dne 31. 3. 2014,
jejímž účelem umožnit dosavadnímu nájemci provozování jeho podnikatelské činnosti spočívající v umístění a
provozování mobilního zmrzlinového stánku s terasou (molem) a stojanem na kola pro zákazníky mobilního
zmrzlinového stánku na části pozemku (dále jen „Smlouva“).
3. Pronajímatel prohlašuje, že převod práv a povinností z dosavadního nájemce na nového nájemce odsouhlasil
příslušný orgán obce a obec Velký Osek potvrzuje, že podle § 41 a dalších ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny všechny podmínky k uzavření tohoto právního
úkonu.
Čl. II – Ujednání o převodu práv a povinností
1. Nový nájemce bez výhrad souhlasí, že vstupuje od 1. 5. 2015 do pozice dosavadního nájemce a přebírá
veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, že jim bez jakýchkoliv pochybností rozumí a že se zavazuje
Smlouvu naplňovat v souladu s jejím účelem. Nový nájemce se zavazuje neprodleně informovat pronajímatele o
každé připravované změně v osobách oprávněných jednat a zastupovat nového nájemce, nejpozději však ke dni
nabytí účinnosti této změny.
2. Dosavadní nájemce se zavazuje nejpozději do 30 dnů od podpisu této dohody uhradit veškeré dosavadní
závazky a splnit veškeré dosavadní povinnosti dle Smlouvy, pokud tak neučiní již nový nájemce.
3. Pronajímatel se zavazuje, že umožní novému nájemci v souladu se Smlouvu naplňovat její účel.
Článek III. – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou jakéhokoliv omylu a
dále smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely pod nátlakem ani v tísni, či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, 1 pro
dosavadního nájemce, 1 pro nového nájemce a 2 pro pronajímatele.
2. Kromě změny osoby nájemce dle výše uvedených ustanovení a podmínek této dohody nedochází k jakékoliv

změně obsahu Smlouvy, která tak zůstává i nadále plně v účinnosti pro pronajímatele a nového nájemce.
3. Jakékoliv změny a doplňky této dohody lze provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků k dohodě, se
souhlasem a podepsaných všemi smluvními stranami. Ostatní vztahy a právní otázky touto dohodou výslovně
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Ve Velkém Oseku dne ……………

Ve Velkém Oseku dne ……………………

……………………………………………
pronajímatel
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

……………………………………………
dosavadní nájemce
Tomáš Pulkráb

Ve Velkém Oseku dne …………………

……………………………………………
nový nájemce
Tom Kája Tom s. r. o.
Tomáš Pulkráb, jednatel společnosti

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/11/5/2015
Kupní smlouva
poř. č. ……./2015 V
uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Obec Velký Osek
se sídlem: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
zastoupená: Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou
IČ: 00235873
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 196471057/0300
(dále jen: „prodávající“)
a
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
za kterou jedná RNDr. František Pelc, ředitel
IČ : 62933591
(dále jen: „kupující“)
I. Předmět smlouvy
1.1 Prodávající prohlašuje, že vlastníkem pozemků, a to p. č. 77/1, druh pozemku - lesní pozemek, p. č. 85/1, druh
pozemku – lesní pozemek, p. č. 85/3, druh pozemku – lesní pozemek, p. č. 86, druh pozemku – ostatní plocha,
způsob využití - jiná plocha, p. č. 87, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, p. č. 782/2, druh
pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p. č. 782/3, druh
pozemku – vodní plocha, způsob využití – zamokřená plocha, p. č. 1005, druh pozemku – lesní pozemek.
1.2 Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, list vlastnictví
č. 10001, katastrální území Velký Osek, obec Velký Osek, okres Kolín (dále jen: „nemovité věci“)
1.3 Prodávající je vlastníkem nemovitých věcí na základě ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 Nemovité věci včetně všech součástí jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 584-2/15 ze dne 1. 3.
2015, který byl vypracován soudním znalcem Ing. Miroslavem Němečkem. Cena nemovitých věcí včetně součástí,
a to cena v místě a čase obvyklá, byla znalcem stanovena ve výši 4.907.020,- Kč.
1.5 Nemovité věci jsou situovány v národní přírodní rezervaci Libický luh. Vzhledem k tomu, že jsou nemovité věci
umístěny v národní přírodní rezervaci, jsou pro kupující velmi potřebné a budou využívány v souladu s výkonem
působnosti a činnostmi, které kupující naplňuje v oblasti ochrany přírody a krajiny.
II. Cena a platební podmínky
2.1 Prodávající prodává kupující nemovité věci uvedené v čl. I této kupní smlouvy se všemi součástmi za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 4.907.020,- Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsetsedmtisícdvacet korun českých) s tím,
že vlastníkem se stane Česká republika a současně se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky stane
s tímto majetkem státu příslušná hospodařit.
2.2 Kupující zaplatí kupní cenu do 60 dnů ode dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem vyrozuměna o tom,
že byl vklad vlastnického práva do katastru proveden. Kupní cena uvedená v bodu 2.1 tohoto článku bude
zaplacena na účet prodávající, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
2.3 Kupující zaplatí kupní cenu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen
„SFŽP“), což vyplývá z podmínek Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky č. 01680431, ve znění pozdějších dodatků.
2.4 Dnem splatnosti se rozumí den připsání stanovené částky na účet prodávající.

III. Prohlášení smluvních stran
3.1 Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitých věcech neváznou žádné dluhy, věcná břemena,
zástavní práva či jiné právní povinnosti, vyjma následujících:
a) k pozemku č. 782/2 je uzavřena nájemní smlouva s Místní organizací Českého rybářského svazu Velký Osek
(MO ČRS V. Osek)
b) na pozemku č. 77/1, č. 77/2, č. 1007/1, č. 1007/2, č. 85/1 je dle přiložených kopií smluv mezi prodávajícím a
panem Petrem Backem odsouhlasen záměr na zbudování veřejně přístupné naučné stezky, která bude zřizována
z přírodě blízkých materiálů a bez větších stavebních zásahů, tj. zejm. vymezení pěšiny (stezky) a dorovnání
nerovností, umístění infopanelů; kupující se zavazuje tento záměr respektovat a napomáhat jeho realizaci, nebudeli to v zásadním rozporu s účelem a předmětem ochrany národní přírodní rezervace Libický luh.
3.2 Prodávající prohlašuje, že je seznámena s podmínkami zaplacení kupní ceny, které jsou uvedeny v článku II.
této smlouvy.
3.3 Kupující prohlašuje, že je jí stav nemovitých věcí dobře znám a v tomto stavu je také přejímá a zároveň obě
smluvní strany prohlašují, že se seznámily se znaleckým posudkem uvedeným v článku I. bod 1.4 této smlouvy.
3.4 Do doby, než Česká republika nabude vlastnického práva, nesmí prodávající předmětné nemovité věci zastavit,
zřídit věcné břemeno, uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo je jiným významným způsobem změnit a
snížit tak jejich hodnotu.
IV. Odstoupení od smlouvy
4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že mají právo od této smlouvy odstoupit v případě, že SFŽP neposkytne
straně kupující potřebné finanční prostředky a kupní cena tak nebude prodávající, prostřednictvím SFŽP,
zaplacena. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
4.2 Právní účinky odstoupení nastanou dnem, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno příslušné smluvní straně.
4.3 Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že příslušný katastrální úřad vydá
rozhodnutí, kterým návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupující na základě této smlouvy pravomocně
zamítne.
V. Vklad do katastru nemovitostí
5.1 Česká republika nabude vlastnického práva k převáděným nemovitým věcem v souladu s rozhodnutím
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, o povolení vkladu vlastnického práva
okamžikem, kdy nastanou právní účinky vkladu. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného
rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, kdy byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
doručen katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky stane
příslušná hospodařit s tímto majetkem státu. Tímto okamžikem také přecházejí na kupující všechna práva a
povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním předmětných nemovitých věcí a také nebezpečí škody na nemovitých
věcech.
5.2 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podá kupující do 30 dnů ode dne, kdy bude písemně vyrozuměna
o tom, že tato smlouva byla schválena Ministerstvem životního prostředí.
5.3 Kupující je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena
od poplatku spojeného s řízením o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (položka 120).
VI. Doložka obce
6.1 O převodu nemovitých věcí kladně rozhodlo ve smyslu ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Velký Osek svým usnesením ze zasedání konaného dne 28. 4. 2015 po
předchozím zveřejnění záměru prodat nemovité věci formou vyvěšení na úřední desce obecního úřadu od
10.3.2015 do 16.4.2015, jak vyžaduje ust. § 39 cit. zákona o obcích. Touto doložkou je současně potvrzeno splnění
podmínek podle ust. § 41 cit zákona o obcích.
VII. Závěrečná ujednání
7.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. V případě, že tato kupní
smlouva bude schválena Ministerstvem životního prostředí dle bodu 7.2 tohoto článku, obdrží každý prodávající
jeden stejnopis, jeden stejnopis obdrží a je určen pro potřeby Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
jeden stejnopis si ponechá a je určen pro potřeby Ministerstva životního prostředí, jeden stejnopis obdrží a je určen
pro potřeby SFŽP a jeden stejnopis, který bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, obdrží příslušný katastrální úřad.
7.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem schválení Ministerstvem životního prostředí, a to v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 6 a ustanovením § 44 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou však touto smlouvou dnem jejího podpisu
vázány.

7.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí
v plném rozsahu. Dále prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Velkém Oseku dne...............

……………………………….
Mgr. Pavel Drahovzal

V Praze dne ………………….

………………………....
RNDr. František Pelc

Příloha č. 5 k usnesení č. RO/4/11/5/2015
Dárci – 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek
Jméno,
Příjmení

Dar k nemovitosti
Smetanova 622, 281 51 Velký
Hana Frintová Osek
Josef Šimek
Sluneční 678, 281 51 Velký Osek
Ludmila
Přemyslova 45, 281 51 Velký
Šingovská
Osek
Za Dráhou 448, 281 51 Velký
Břetislav Skala Osek
Jitka
Přemyslova 139, 281 51 Velký
Drahovzalová
Osek
Smetanova 465, 281 51 Velký
Hynek Novotný Osek
Nerudova 749, 281 51 Velký
Lenka Koutová Osek
Smetanova 802, 281 51 Velký
Aleš Jeřábek
Osek
Smetanova 624, 281 51 Velký
Petr Mach
Osek
Měsíční parc. č. 424/83, 281 51
Jiří Zápotocký
Velký Osek

Byt/ Rodinný
dům

Výše
zaplaceného
daru (Kč)

Výše zasmluveného
daru (Kč)

rodinný dům
rodinný dům

15.000
15.000

15.000
15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

rodinný dům

15.000

15.000

