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Zápis
z XL. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 17. 6. 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, MUDr. Hana Fagošová, MUDr. Jan
Kulhánek, Jan Fagoš, Ing. Helena Erbenová, RNDr. Vladimír Matuš, Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Michal Dupák
Den a doba konání zasedání: 17. 6. 2014, 18:00 – 19:00
Místo konání zasedání: jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 starostou obce Mgr.
Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 10. 6. 2014 do 17. 6. 2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina
přítomných členů zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
Ing. Helenu Erbenovou a MUDr. Hanu Fagošovou, zapisovatelem zápisu předsedající určil pana Milana Kučeru.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné na počátku zasedání s důvodem jeho konání a s návrhem programu v souladu
s uveřejněnou informací na úřední desce. Důvodem konání je získat rozhodnutí zastupitelstva, zda se má obec
účastnit výběrového řízení na odkup pozemků fotbalového hřiště a dalších od společnosti Velkoosecká sportovní,
a.s. (dále jen „VOS“). Společnost VOS je v insolvenci (úpadku) a konkurzní správce Ing. Klaudy, který za tuto
společnost jedná, po dohodě s většinou věřitelů rozhodl o vypsání veřejné výzvy na prodej všech pozemků
společnosti. Pokud by se obec rozhodla výběrového řízení účastnit, musí zastupitelstvo rozhodnout, jakou kupní
cenu nabídne. O koupi pozemků může dle zákona o obcích rozhodnout pouze zastupitelstvo obce.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/1/17/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XL. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 6. 2014, který zní:
1) Účast obce Velký Osek v řízení na prodej pozemků v areálu fotbalového hřiště od společnosti Velkoosecká
sportovní, a. s.
2) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Účast obce Velký Osek v řízení na prodej pozemků v areálu fotbalového hřiště od společnosti
Velkoosecká sportovní, a. s.
Starosta seznámil přítomné se situací ve společnosti VOS s tím, že by se obec měla do výběrového řízení na koupi
pozemků fotbalového hřiště určitě zapojit. Vzhledem k tomu, že jsou vypsána konkurzním správcem 2 samostatná
výběrová řízení (viz příloha 2 zápisu), která nemovitosti společnosti dělí z jeho pohledu na 2 nelogické celky, měla
by se obec účastnit obou řízení. V jednom řízení je nabízen pozemek pouze pod fotbalovým hřištěm a v druhém
řízení pozemky lesa, pole a stavebních parcel pod stavbami u hřiště (kabiny, hangár).
V 18:15 Ing. Otta předložil členům zastupitelstva své písemné vyjádření k účasti obce Velký Osek v řízení na
prodej pozemků v areálu fotbalového hřiště od společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., a krátce toto své vyjádření
okomentoval. Toto písemné vyjádření Ing. Otty je na základě jeho žádosti přílohou tohoto zápisu (viz příloha 3
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zápisu). Poté v 18:21 Ing. Otta sdělil, že se dalšího průběhu zasedání nechce účastnit a jednací místnost následně
opustil.
V probíhající diskuzi zastupitelů a přítomné veřejnosti z řad občanů a členů spolků byla vyjadřována kladná
stanoviska, aby se obec pokusila pozemky v areálu fotbalového hřiště od společnosti VOS získat. Nikdo
z přítomných nevyjádřil negativní stanovisko, aby se obec výběrových řízení neúčastnila.
V 18:40 předsedající vyhlásil technickou přestávku, a to z důvodu, že se zastupitelstvo poradí v kanceláři starosty,
jakou cenu může obec nabídnout, která bude následně tajným hlasováním zastupitelstva odsouhlasena. Důvodem
tajného hlasování je zájem obce na tom, aby mohla podat nabídku, která má šanci na úspěch, její zveřejnění před
odevzdáváním obálek by mohlo obec poškodit, jelikož by případný jiný zájemce mohl soutěž vyhrát s nepatrně
vyšší cenou, když by znal cenu nabízenou obcí. Tento postup při hlasování je v souladu se zákonem o obcích,
jelikož nabízená cena bude nakonec zveřejněna v zápise ze zasedání. Otevírání obálek s nabídkami má
proběhnout dne 19. 6. 2014.
V 19:00 zasedání pokračovalo tak, že na příslušné listině s návrhem usnesení předsedající doplnil nabízenou
cenu, následně text usnesení přečetl, přičemž nebyla zmíněna doplněná částka. Na tuto listinu s příslušným
usnesením a doplněnou nabízenou cenou byly připojeny postupně podpisy všech přítomných členů zastupitelstva.
Listina byla následně uzavřena do obálky a po ukončení zasedání uložena do trezoru v kanceláři starosty. Tato
listina je přílohou 4 tohoto zápisu.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, dal předsedající následně hlasovat o navržených usneseních hlasováním
ruky.
Usnesení č. ZO/2/17/6/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
a) souhlasí se zapojením obce Velký Osek do výběrového řízení na prodej pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký
Osek;
b) souhlasí s podáním nabídky za obec Velký Osek na koupí pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní
cenu ve výši 500 000 Kč;
c) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů k podání nabídky za obec Velký Osek
na koupi pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
d) souhlasí s nabytím vlastnictví k pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek ve prospěch obce Velký Osek za
kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
e) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů v případě, že bude prodávajícím
akceptována nabídka obce Velký Osek na koupi pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve
výši 500 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/3/17/6/2014
Zastupitelstvo obce Velký Osek
a) souhlasí se zapojením obce Velký Osek do výběrového řízení na prodej pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č.
600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016;
b) souhlasí s podáním nabídky za obec Velký Osek na koupí pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č.
600/42, č. 600/49, č. 1016 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
c) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů k podání nabídky za obec Velký Osek
na koupi pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016 v k. ú. a obci Velký Osek za
kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
d) souhlasí s nabytím vlastnictví k pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016 v k. ú.
a obci Velký Osek ve prospěch obce Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
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e) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů v případě, že bude prodávajícím
akceptována nabídka obce Velký Osek na koupi pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49,
č. 1016 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Závěr
V závěru starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 20
občanů z veřejnosti. Další, XLI zasedání zastupitelstva se má konat dne 24. 6. 2014 od 18 hod. v budově obecního
úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 17. 6. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 6. 2014
Zapisovatel: Milan Kučera
Ověřovatelé:

Ing. Helena Erbenová, v. r., ……………………………, dne 26 6. 2014
MUDr. Hana Fagošová, v. r., ………………………………, dne 26. 6. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 26. 6. 2014
otisk razítka obce
Pozn.:Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
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Příloha č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 6. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

------------------ OMLUVEN ----------------------

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Jan Kulhánek, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ing. Jiří Otta

Ing. Jiří Otta, v. r.
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 6. 2014 – Vyhlášení výběrových řízení na
prodej majetku společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 6. 2014 - Písemné vyjádření člena
zastupitelstva obce Ing. Jiřího Otty k účasti obce Velký Osek v řízení na prodej pozemků v areálu fotbalového
hřiště od společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.

V souladu s usnesením č.ZO/9/27/5/2014 žádám, aby moje vyjádření bylo součástí zápisu
z dnešního zasedání

Vyjádření
zastupitele Ing.Jiřího Otty k účasti obce Velký Osek v řízení na prodej pozemků v areálu
fotbalového hřiště od společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. :
a) Od 15.11.2010 do 23.1.2014 jsem nebyl členem Zastupitelstva obce Velký Osek, za jeho
chybná rozhodnutí týkajících se společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., a která vedla
k dnešnímu stavu nemohu a kategoricky se od nich distancuji. Jedná se zejména o
rozhodnutí a usnesení :
č.ZO/20/15/11/2010, kterým Zastupitelstvo obce Velký Osek zrušilo usnesení předchozího
Zastupitelstva obce Velký Osek č.1 ze dne 12.10.2010 o prodeji akcií společnosti Velkoosecká
sportovní, a.s. občanskému sdružení Český svaz rychlobruslařů
č.ZO/9/22/2/2011, kterým Zastupitelstvo obce Velký Osek, jako jediný akcionář obchodní
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.,
A) z funkce člena představenstva obchodní spolenosti Velkoosecká sportovní, a.s., odvolalo
pana Ladislava Melichara
B) do funkce člena představenstva obchodní společnosti Velkoosecká sportovní,a.s., zvolilo
pana Mgr. Pavla Drahovzala
C) změnilo stanovy společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. tak, že znemožnilo řádný chod
společnosti
č.ZO/4/31/5/2011, kterým Zastupitelstvo obce Velký Osek mimo jiné zvolilo do funkce člena
představenstva obchodní společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.RNDr,Vladimíra Matuše a
RNDr.Jakuba Munzara, a vyzvalo nové představenstvo společnosti k přípravě na zrušení
společnosti a její likvidaci.
č.ZO/5/29/11/2011, kterým Zastupitelstvo obce Velký Osek mimo jiné schválilo postup vůčí
Velkoosecké sportovní, a.s., spočívající v podání insolvenčního návrhu věřitele
b) Dne 25.2.2011 jsem pod tlakem usnesení Zastupitelstva obce Velký Osek
č.ZO/9/22/2/2011 rezignoval na funkci člena představenstva společnosti Velkoosecká
sportovní, a.s., řádně jsem o tom informoval Zastupitelstvo obce Velký Osek a předal
jsem zástupci jediného akcionáře veškerou dokumentaci o vedení společnosti
Velkoosecká sportovní, a.s. Od tohoto data odmítám nést jakoukoliv odpovědnost za
kroky, které představenstvo společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. ve složení
Mgr..Drahovzal,RNDr. Matuš, RNDr.Munzar dělalo.
Dne 25.10.2011 ( v den konání zasedání Zastupitelstva Obce Velký Osek) Mgr.Drahovzal,
RNDr.Matuš, RNDr.Munzar za záhadných okolností, aniž by o tom bylo Zastupitelstvo obce
Velký Osek na svém řádném zasedání informováno, odstoupili z funkcí členů představenstva,
Obec Velký Osek, zastoupená Mgr.Drahovzalem, pak v rozporu se zákonem do funkcí členů
představenstva nikoho nejmenovala, soudem byl jmenován opatrovník, se kterým nikdo ze
strany Obce Velký Osek nespolupracoval.
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Dne 13.12.2011 bylo na návrh Obce Velký Osek zahájeno insolvenční řízení.
c) Dne 10.6.2011 podal starosta obce Velký Osek Mgr.Pavel Drahovzal právně zastoupen
Mgr.Ing.Ondřejem Chalupou advokátem č.ev. ČAK 13529 se sídlem Mánesova 53/1374,
120 00 Praha 2 Oznámení ( o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke
spáchání trestného činu ). Na základě tohoto oznámení byla činěna Policií ČR, OSZ
v Kolíně, Okresním soudem v Kolíně a Krajským soudem v Praze řada úkonů a
následujících závěrů :
1. po prostudování podání obce Velký Osek a po vyšetřování činnosti představenstva
Velkoosecké sportovní, a.s. od 27.11.2007 do 22.2.2011 byly zjištěné skutečnosti policejním
orgánem SKPV OHK ÚO Nymburk konzultovány na odborném metodickém pracovišti SKPV
OHK Krajského ředitelství policie Středočeského kraje u vedoucího 1.oddělení hospodářské
kriminality mjr.Mgr.Ing.Voráčka a vrchní komisařky kpt.Bc.Buňatové, která zpracovává
problematiku obcí. Dále pak byla věc konzultována na katedře trestního práva Policejní
akademie České republiky v Praze u JUDr.Polcara Ph.D. a to za účelem stanovení, zda a jakou
měrou mohlo jednáním představenstva dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu podal
policejní orgán SKPV OHK ÚO Nymburk dne 31.října 2011 po zjištění, že se nejedná o
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu návrh na založení
2. po podání stížnosti OSZ Kolín k SKPV OHK Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
se dne 6.ledna 2012 SKPV OHK Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyjádřilo, že
Velkoosecká sportovní, a.s. činila různé kroky, které směřovaly k realizaci projektu
Národního bruslařského stadionu, veškeré důležité ekonomické i jiné rozhodnutí
probíhaly standardním způsobem a i zástupci obce postupovali dle svého nejlepšího
přesvědčení, vědomí a svědomí a činili kroky směřující k realizaci projektu. Zároveň byla
potvrzena správnost názoru SKPV ÚO Nymburk o založení daného spisu
3. po pokynu OSZ Kolín ze dne 30.5.2012 SKPV OHK Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje byl mimo jiné vypracován znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s
znalecký posudek č.4 265- 17- 2012 , který odpovídal na otázky OSZ Kolín :
Na otázku č.6 – Zpracujte přehled závazků společnosti a vyčíslete výši jejího zadlužení ke dni
28.února 2011 bylo odpovězeno, že výše zadlužení byla 7.771,703,80 Kč
Na otázku č.8 – Jaká byla ekonomická situace společnosti ke dni 28.února 2011 bylo
odpovězeno, že ekonomická situace společnosti byla mimo jakoukoli pochybnost velmi
dobrá a nebyl žádný důvod k tomu, aby společnost skončila v konkurzním řízení
Na otázku č.9. - Zda společnost nebyla po delší dobu schopná plnit své splatné závazky, zda a
kdy společnost splnila podmínky pro prohlášení insolvence bylo odpovězeno, že po celou dobu
své existence společnost nebyla v úpadku, a to ani z důvodu insolvence a již vůbec ne z
důvodu předlužení
Na otázku č.11 – Zjistěte s posuďte, zda vynaložené prostředky po dobu existence společnosti
byly užity na nutné výdaje zajišťující základní chod společnosti bylo odpovězeno že, veškeré
náklady byly vynakládány na nutné výdaje zajišťující základní chod společnosti a
naplňování jejího podnikatelského záměru
Na otázku č.14 – Odpovídá vyúčtovaná cena za dílo stanovená Smlouvou o dílo č.11/2008 s
EPP, s.r.o. a vyúčtovaná cena za dílo stanovená Smlouvou o dílo č.1/2008 s Ing.arch Arnoštem
Navrátilem běžné ceně bylo odpovězeno, že smluvní ceny lze pokládat za obvyklé v daném
místě a čase
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4. OSZ přesto podalo na moji osobu žalobu pro přečin porušení povinnosti při správě cizího
majetku z nedbalosti
5. Okresní soud v Kolíně dne 22.7.2013 vrátil věc OSZ Kolín k došetření
6. OSZ se proti usnesení Okresního soudu v Kolíně odvolal ke Krajskému soudu v Praze
7. Usnesením Krajského soudu v Praze z 19.září 2013 bylo mimo jiné konstatováno, že se soud
zabýval stížností OSZ Kolín na usnesení Okresního soudu v Kolíně i z hlediska toho, zda jsou
dány podmínky pro postavení obviněného před soud na základě podané žaloby, přičemž
dospěl k závěru, že tomu tak není a stížnost bez možnosti odvolání zamítl !
Dále bych chtěl prohlásit, že nikdo z vedení obce Velký Osek a nikdo z nového představenstva
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. s věřiteli osobně nejednal mimo jednání s
Prof.Ing.arch.Arnoštem Navrátilem,CSc., který však po jednání prohlásil : cituji “Jednání
s panem starostou Drahovzalem je přehlídkou ztraceného času“ konec citátu.
Za těchto okolností se omlouvám předsedajícímu z dalšího průběhu jednání Zastupitelstva a
žádám, aby doba mého odchodu byla do zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
zaznamenána
Děkuji Jiří Otta
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 6. 2014 - Listinu s usneseními s nabízenou
kupní cenou za pozemky prodávané z majetku společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. a s podpisy a hlasováním
všech přítomných členů zastupitelstva
Usnesení č. ZO/2/17/6/2014
Zastupitelstvo obce Velký Osek
a) souhlasí se zapojením obce Velký Osek do výběrového řízení na prodej pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci
Velký Osek;
b) souhlasí s podáním nabídky za obec Velký Osek na koupí pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za
kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
c) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů k podání nabídky za obec Velký
Osek na koupi pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
d) souhlasí s nabytím vlastnictví k pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek ve prospěch obce Velký Osek
za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
e) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů v případě, že bude prodávajícím
akceptována nabídka obce Velký Osek na koupi pozemku č. 600/41 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní
cenu ve výši 500 000 Kč.

Podpis vyjadřující hlasování k usnesení č.
ZO/2/17/6/2014:

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel
Drahovzal, v.r.

----------------

----------------

Mgr. Michal Dupák

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

Ing. Helena Erbenová

Ing.
Helena
Erbenová, v.r.

----------------

----------------

MUDr. Hana Fagošová

MUDr.
Hana
Fagošová, v.r.

----------------

----------------

Jan Fagoš

Jan Fagoš,v.r.

----------------

----------------

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr.
Jan
Kulhánek, v.r.

----------------

----------------

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír
Matuš, v.r.

----------------

----------------

RNDr. Jakub Munzar

RNDr.
Jakub
Munzar, v.r.

----------------

----------------

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

Ing. Jiří Otta
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Usnesení č. ZO/3/17/6/2014
Zastupitelstvo obce Velký Osek
a) souhlasí se zapojením obce Velký Osek do výběrového řízení na prodej pozemku st. p. č. 853, st. p. č.
946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016;
b) souhlasí s podáním nabídky za obec Velký Osek na koupí pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č.
600/42, č. 600/49, č. 1016 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
c) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů k podání nabídky za obec Velký
Osek na koupi pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016 v k. ú. a obci
Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
d) souhlasí s nabytím vlastnictví k pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č. 600/49, č. 1016
v k. ú. a obci Velký Osek ve prospěch obce Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč;
e) pověřuje starostu obce k jednání a podpisu všech potřebných dokumentů v případě, že bude prodávajícím
akceptována nabídka obce Velký Osek na koupi pozemku st. p. č. 853, st. p. č. 946, č. 600/1, č. 600/42, č.
600/49, č. 1016 v k. ú. a obci Velký Osek za kupní cenu ve výši 500 000 Kč.

Podpis vyjadřující hlasování k usnesení č.
ZO/3/17/6/2014:

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel
Drahovzal, v.r.

----------------

----------------

Mgr. Michal Dupák

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

Ing. Helena Erbenová

Ing.
Helena
Erbenová, v.r.

----------------

----------------

MUDr. Hana Fagošová

MUDr.
Hana
Fagošová, v.r.

----------------

----------------

Jan Fagoš

Jan Fagoš,v.r.

----------------

----------------

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr.
Jan
Kulhánek, v.r.

----------------

----------------

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír
Matuš, v.r.

----------------

----------------

RNDr. Jakub Munzar

RNDr.
Jakub
Munzar, v.r.

----------------

----------------

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

NEPŘÍTOMEN

Ing. Jiří Otta
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