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Zápis
z X. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 16. srpna 2011 od 18 hod., zasedací místnost Obecní úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek

nic

Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Vladimír Matuš, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš,
MUDr. Jan Kulhánek, Ing. Jiří Kurka, Ing. Helena Erbenová, Jiří Veselý, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové zastupitelstva: --------------

Den a doba konání zasedání: 16. srpna 2011, 18:00 – 18:30

ky

po

Místo konání zasedání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva

de

Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 starostou
obce Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).

ps

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 9. 8. do 16. 8. 2011. Současně byla zveřejněna na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 9 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. 2 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu členy zastupitelstva
obce Jana Fagoše a RNDr. Vladimíra Matuše, zapisovatelem zápisu určil předsedající RNDr. Jakuba
Munzara, člena zastupitelstva obce.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
(viz příloha č. 1 tohoto zápisu).
K návrhu programu nebyl ze strany veřejnosti ani členů zastupitelstva vznesen návrh na doplnění či jinou
úpravu návrhu programu zasedání zastupitelstva. Předsedající proto dal hlasovat o jím předneseném
návrhu programu X. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. ZO/1/16/8/2011:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program X. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 16. srpna 2011, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Přijetí rozpočtového opatření č. 3/2011
Tento bod programu se sestával ze 3 podbodů:
- přijetí dotace z grantu TPCA „Partnerství pro Kolínsko 2011“ na úpravu obecního dvora;
- přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na obnovu zásahové
výzbroje pro JSDH Velký Osek;
- přijetí příspěvku na hospodaření v lesích obce Velký Osek z rozpočtu Středočeského kraje.
V lednu tohoto roku žádala obec Velký Osek o dotaci na obnovu hasičské výzbroje ve výši 89 tis. Kč ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, kterou podle dopisu hejtmana na základě
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje dne 6. 6. 2011 obec získala.
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Na jaře tohoto roku obec Velký Osek žádala o dotaci na projekt úpravy obecního dvora na sběrné místo
k odkládání některých druhů odpadů (nikoliv nebezpečných) z grantu TPCA „Partnerství pro Kolínsko 2011“,
na tento projekt byla přiznána v červnu tohoto roku dotace 400 tis. Kč.

nic

V červnu tohoto roku proběhla úspěšná kontrola žádosti obce Velký Osek o příspěvek na hospodaření
v jejích lesích ve výši 199 056 Kč a podle pravidel přidělení tohoto příspěvku je nutné, aby jeho přijetí
schválilo zastupitelstvo do rozpočtu obce. Následně po jeho obdržení bude příspěvek podle nájemní
smlouvy předán nájemci obecních lesů panu Novákovi.

ky

Tyto kroky si vyžadují přijetí rozpočtového opatření, jelikož se jedná o zásadní změnu položek rozpočtu na
jeho příjmové a současně i výdajové stránce, jelikož dotace jsou účelového charakteru (jsou vázány na
naplnění určitého účelu). Nepřijetí dotací či neschválení rozpočtového opatření může vést k zastavení
realizaci akcí a činností, které si zastupitelstvo vytýčilo na minulých zasedáních. Nepřijetí rozpočtového
opatření může vést k porušení rozpočtové kázně, za které může být obci vyměřena pokuta. V tomto případě
jde o nutnou úpravu rozpočtu obce, aby příjmy a výdaje odpovídaly skutečnosti a byly vyrovnány, jak
vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlech. Celkový příjmový a výdajový rámec rozpočtu obce na rok 2011
ve výši 24 713 000 Kč zůstává zachován, pouze se některé položky v příjmech a výdajích mění.

po

de

ps

K návrhu nebyl ze strany veřejnosti ani členů zastupitelstva vznesen návrh na doplnění či jinou úpravu, a
proto dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/16/8/2011:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje

a) přijetí dotace na projekt „Obnova zásahové výzbroje pro JSDH Velký Osek“ poskytnuté Středočeským
krajem z jeho rozpočtu v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
89 tis. Kč;
b) přijetí příspěvku na hospodaření v lesích ve vlastnictví obce Velký Osek poskytnutého Středočeským
krajem z jeho rozpočtu ve výši 199 056 Kč;
c) přijetí dotace na projekt „Úprava a modernizace stálého sběrného místa pro odpady ve Velkém Oseku“
poskytnuté z grantového programu TPCA „Partnerství pro Kolínsko“;
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

II. schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2011 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2011, které je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Poptávková řízení
Tento bod programu se sestával ze 2 podbodů:
- dodavatel úprav obecního dvora
- dodavatel zásahové výzbroje JSDH Velký Osek
V souvislosti se získáním dotací (viz výše) je potřeba v rámci zachování pravidel nediskriminace a transparentnosti
vůči poskytovatelům dotace podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
provést veřejné poptávkové řízení na dodavatele:
a) stavebních úprav v rámci projektu „Úprava a modernizace stálého sběrného místa pro odpady ve Velkém
Oseku“, který se bude realizovat na přední části pozemku č. 15/1 – ostatní plocha, manipulační plocha,
dále na pozemku č. 1022 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, na pozemku č. 689 – zastavěná
plocha, na pozemku č. 1023 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, to vše zapsáno v katastru
nemovitostí pro obec Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, na listu vlastnictví č.
10001, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín;
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b) hasičské zásahové výzbroje v rámci projektu „Obnova zásahové výzbroje pro JSDH Velký Osek“.

nic

Předsedající podal návrhy na vyvěšení výše veřejných poptávkových řízení. Zákon o veřejných zakázkách
v případě těchto malých zakázek nestanovuje lhůtu pro vyvěšení takovýchto veřejných poptávkových řízení.
V případě poptávky pod bodem a) je vhodné stanovit min. lhůtu od 17. 8. - do 31. 8. 2011 (celkem 14 dnů). Pro
poptávkové řízení pod písm. b) je dostačující lhůta od 17. 8. 2011 – 28. 8. 2011 (celkem 11 dnů). Následně by měly
podané nabídky hodnotit dvě hodnotící komise, přičemž jedním z hlavních kritérií bude cena a termíny dodání.

ky

Informace o veřejném poptávkovém řízení bude vyvěšena na úřední desce obce před budovou obecního úřadu a
rovněž na webových stránkách obce a bude tak dána možnost příslušně odborně zdatným a kvalifikovaným
subjektům se do poptávkového řízení přihlásit.
Usnesení č. ZO/3/16/8/2011:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje

po

výzvu na podávání nabídek do veřejného poptávkového řízení na dodavatele:

de

ps

a) stavebních úprav v rámci projektu „Úprava a modernizace stálého sběrného místa pro odpady ve Velkém
Oseku“ dle přílohy k tomuto usnesení;

b) hasičské zásahové výzbroje v rámci projektu „Obnova zásahové výzbroje pro JSDH Velký Osek“ dle přílohy
k tomuto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

II. pověřuje
starostu obce Mgr. Pavla Drahovzala a místostarostu obce RNDr. Vladimíra Matuše zajištěním organizace
(zveřejnění výzvy na podávání nabídek do poptávkového řízení, příjem nabídek podaných do poptávkového řízení)
veřejných poptávkových řízení uvedených v bodě I. tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

III. zřizuje a volí
a) 5-člennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek podaných do veřejného poptávkového řízení uvedeného
pod bodem I. písm. a) tohoto usnesení ve složení RNDr. Vladimír Matuš jako předseda komise, RNDr. Jakub
Munzar, Jan Fagoš, Ing. Jiří Kurka, Jaromír Kolínský;
b) 3-člennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek podaných do veřejného poptávkového řízení uvedeného
pod bodem I. písm. b) tohoto usnesení ve složení RNDr. Vladimír Matuš jako předseda komise, Vladimír From ml.,
Vlastimil Soukup ml.;
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

IV. pověřuje
starostu obce Mgr. Pavla Drahovzala a místostarostu obce RNDr. Vladimíra Matuše zajištěním realizace projektů
a) projekt „Úprava a modernizace stálého sběrného místa pro odpady ve Velkém Oseku“;
b) projekt „Obnova zásahové výzbroje pro JSDH Velký Osek“,
ve spolupráci s dodavateli doporučenými komisemi dle bodu III. tohoto usnesení.
6) Různé, diskuse a závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Další zasedání
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zastupitelstva, již XI., se bude konat dne 13. září 2011 od 18 hod., v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 16. 8. 2011
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2011
Zapisovatel: RNDr. Jakub Munzar
Ověřovatelé:

nic

RNDr. Vladimír Matuš, v. r., dne 26. 8. 2011
Jan Fagoš, v. r., dne 26. 8. 2011

Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., dne 26. 8. 2011
otisk razítka obce

ky

po

de

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 16. 8. 2011 – schválený program X. zasedání
zastupitelstva obce Velký Osek (příloha usnesení č. ZO/1/16/8/2011)

nic

Obec Velký Osek

ky

po

Místo konání: Zasedací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36
Den konání: 16. srpna 2011
Doba konání: 18:00
Návrh programu:
1.) Přijetí rozpočtového opatření č. 3/2011

de

- přijetí dotace z grantu TPCA „Partnerství pro Kolínsko 2011“ na úpravu obecního dvora;

ps

- přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na obnovu zásahové
výzbroje pro JSDH Velký Osek;
- přijetí příspěvku na hospodaření v lesích obce Velký Osek z rozpočtu Středočeského kraje
2.) Poptávková řízení
- dodavatel úprav obecního dvora
- dodavatel zásahové výzbroje JSDH Velký Osek
3.) Různé
4.) Diskuse
5.) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 16. 8. 2011 – Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno
abecedně):
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Michal Dupák
Ing. Helena Erbenová
Jan Fagoš
MUDr. Jan Kulhánek
Ing. Jiří Kurka
RNDr. Vladimír Matuš
RNDr. Jakub Munzar
Jiří Veselý

6

nic

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Ing. Helena Erbenová, v. r.
Jan Fagoš, v. r.
MUDr. Jan Kulhánek, v. r.
Ing. Jiří Kurka, v. r.
RNDr. Vladimír Matuš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
Jiří Veselý, v. r.

ky
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 16. 8. 2011 – Rozpočtové opatření č. 3/2011
k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2011 (příloha k usnesení č. ZO/2/16/8/2011)
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 16. 8. 2011 – Návrhy na vyhlášení veřejných
poptávkových řízení (příloha k usnesení č. ZO/3/16/8/2011)

nic

Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

VÝZVA

ky

po

Obec Velk ý Osek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
základě usnesení zastupitelstva obce Velk ý Osek č. ZO/3/16/8/2011 ze dne 16. srpna 2011
zveřejňuje
VÝZVU

de

ps

k podávání nabídek do veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavebních úprav a souvisejících
činností (dále jen „dílo“) v rámci projektu „Úprava a modernizace stálého sběrného místa pro odpady
ve Velkém Oseku“, který se bude realizovat na přední části pozemku č. 15/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha, dále na pozemku č. 1022 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, na
pozemku č. 689 – zastavěná plocha, na pozemku č. 1023 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281
51, na listu vlastnictví č. 10001, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kolín, za těchto následujících podmínek:
Zájemci mohou podávat své nabídky do 12 hod. dne 31. srpna 2011

a) v písemné formě v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ
ÚPRAVY SBĚRNÉHO MÍSTA VELKÝ OSEK“ na adresu „Obec Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek,
PSČ 281 51“;
b) v elektronické formě ve formátu PDF podepsanou elektronicky ověřeným podpisem s označením předmětu
elektronické zprávy „POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY SBĚRNÉHO MÍSTA VELKÝ OSEK“ na
adresu datové schránky obce Velký Osek ID: a52bam3;
přičemž nabídka musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce o dodání díla, tj. jméno a příjmení nebo název společnosti (firma), místo trvalého
pobytu nebo sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, doručovací adresa (není-li shodná s
místem trvalého pobytu či sídlem), případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou
linku);
b) organizační, technický a cenový obsah nabídky
i.

Technické požadavky na řešení díla:
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Technické a cenové požadavky na řešení díla

nic

ks

1

bourací práce - stávající kůlna, stávající plot, přesun hmot do kontejneru obce *

2

vyrovnání terénu kolem studny, bourání stávajícího rozvaděče

3

odvoz kontejneru/kontejnerů na skládku *

4

přemístění e-domku, vyrovnání terénu vpravo od vozovky, přeložení panelů do spádu ke stávající vozovce

5

oprava (nový povrch) vozovky za branou v délce 5 m

6

usazení e-domku na vyrovnanou plochu

7

výkop základů pro plot 25bm, hl. 0,8m, š. 0,3m vč. přesunu hmot do kontejneru

8

základy pro plot a vrata - betonáž d.25m, hl. 0,8m

9
10
11

lepenka proti vlhkosti - položení, svaření
vrata š. 4 m, v. 1,8m, komplet vč.výplně dílci z plastu, samonosná, motor na DO, ošetřeno pozinkováním, vč.
montáže
vrátka š. 1m, v. 1,8m, komplet vč. Výplně dílci z plastu, zámek FAB, ošetřeno pozinkováním, vč. montáže

12

plot - bloky ze štípaného betonu žlutohnědé, tl. 20cm, délka 16 bm, výška 1,8m, vč. montáže

13

beton do stěn plotu

14

označení sběrného místa *

15

instalace a zapojení nového rozvaděče (součást nového plotu)

16

instalace ponorného čerpadla a ventilů

17

stříšky plotu hladké betonové

18

roxory do základů a stěn plotu

19

stavba základů a plotu vč. dopravy materiálu (není-li zahrnuta ve výše uvedených položkách)

20

lehký plot drátěný Mr. Pitbull d. 40 bm, v. 1,8m vč. Instalace sloupků a dílů

21

vyrovnání terénu vlevo od vozovky, přesunutí hmot do kontejneru

22

položení panelů (z majetku obce) ve spádu k odvodňovacímu kanálku

23

odvodní kanálek dešťové vody včetně plastové krytky

24

slavnostní otevření *

25

kontejner na suť *

26

kontejner na velkoobjemový odpad *

ky
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cena celkem Kč vč.
uvedení příslušné
sazby DPH
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projektové práce (územní souhlas, ohlášení)

nepovinné, uveďte, pouze pokud máte zvlášť výhodnou nabídku
Celkem

nic

ii. Cenové a organizační požadavky na řešení webové prezentace:
-

Cena za dílo nesmí překročit 300 tis. Kč vč. DPH,
Termín realizace a předání díla nejpozději únor 2012,
Návrh záručních a servisních podmínek včetně odstranění závad před předáním díla a smluvních pokut za nedodržení smluvních povinností
dodavatele díla,
Podmínky účtování ceny za dílo a její splatnost,
Návrh smlouvy o dílo.

ky

Další podmínky výzvy:
a) Obec vybere dodavatele díla do 15. září 2011.

po

b) Obec si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
d) Obec bude informovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek.

de

ps

án

o

e) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle této výzvy jsou realizovány na náklady zájemců.
f) V případě dotazů je možno kontaktovat místostarostu obce RNDr. Vladimíra Matuše, tel. +420 605 231 084, e-mail: místostarosta@velky-osek.cz.
Ve Velkém Oseku dne 17. srpna 2011
…..............................................
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. srpna 2011
Jméno, příjmení, podpis: Ivana Adamcová ……………………
Sejmuto z úřední desky dne: 31. srpna 2011
Jméno, příjmení, podpis: Jana Hamplová …………………………
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tro

Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

nic

VÝZVA

ky

Obec Velký Osek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení zastupitelstva obce Velk ý
Osek č. ZO/3/16/8/2011 ze dne 16. srpna 2011
zveřejňuje

po

VÝZVU

de

k podávání nabídek do veřejného poptávkového řízení na dodavatele hasičské zásahové výzbroje (dále jen „dílo“) v rámci projektu „Obnova
zásahové výzbroje pro JSDH Velký Osek“ za těchto následujících podmínek:
Zájemci mohou podávat své nabídky do 12 hod. dne 28. srpna 2011

ps

án

a) v písemné formě v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ HASIČSKÁ VÝZBROJ VELKÝ OSEK“ na adresu „Obec Velký
Osek, Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51“;
b) v elektronické formě ve formátu PDF podepsanou elektronicky ověřeným podpisem s označením předmětu elektronické zprávy „POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
HASIČSKÁ VÝZBROJ VELKÝ OSEK“ na adresu datové schránky obce Velký Osek ID: a52bam3;
přičemž nabídka musí obsahovat:

o

a) identifikaci zájemce o dodání díla, tj. jméno a příjmení nebo název společnosti (firma), místo trvalého pobytu nebo sídlo, identifikační číslo a daňové
identifikační číslo, doručovací adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či sídlem), případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na
pevnou linku);
b) organizační, technický a cenový obsah nabídky
i.
-

Technické požadavky na řešení díla:
min. 5 párů hasičské zásahové obuvi ve standardu pro jednotky JPO III;
min. 5 párů hasičsk ých zásahových rukavic ve standardu pro jednotky JPO III;
min. 5 ks hasičských zásahových přileb ve standardu pro jednotky JPO III.

Velikost bude upřesněna při jednáních s vybraným dodavatelem.
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El

ek

ii. Cenové a organizační požadavky na řešení webové prezentace:
-

tro

Cena za dílo nesmí překročit 97 tis. Kč vč. DPH,
Termín realizace a předání díla nejpozději říjen 2011,
Návrh záručních a servisních podmínek včetně odstranění závad před předáním díla a smluvních pokut za nedodržení smluvních povinností
dodavatele díla,
Podmínky účtování ceny za dílo a její splatnost,
Návrh smlouvy o dílo.

nic

Další podmínky výzvy:
a) Obec vybere dodavatele díla do 15. září 2011.

ky

po

b) Obec si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.

c) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
d) Obec bude informovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek.

de

ps

e) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle této výzvy jsou realizovány na náklady zájemců.

án

f) V případě dotazů je možno kontaktovat místostarostu obce RNDr. Vladimíra Matuše, tel. +420 605 231 084, e-mail: místostarosta@velky-osek.cz.
Ve Velkém Oseku dne 17. srpna 2011
…..............................................
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. srpna 2011
Jméno, příjmení, podpis: Ivana Adamcová ……………………
Sejmuto z úřední desky dne: 28. srpna 2011
Jméno, příjmení, podpis: Jana Hamplová …………………………
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