Zápis 8/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 28. 8. 2012.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba zahálení: 18. 00 hod.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Fošenbauer, Forejt,
Gondeková, Vebr.
Ověřovatelé zápisu: Forejt, Gondeková
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo rozpočtové opatření č. 5/2012
Návrh usnesení: schválení rozpočtového opatření č. 5/2012
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 40/2012 bylo přijato.
OZ schválilo rozpočtové opatření č.5/2012
2) Starosta informoval o přípravě voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat 12.
a 13. října 2012. Volby se budou konat jako obvykle v prostoru bývalého obecního
úřadu, který bude v rámci přípravy opraven.
Návrh usnesení: schválení úprav bývalého obecního úřadu pro Volby 2012.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 41/2012 bylo přijato.
Oz schválilo úpravy prostoru bývalého obecního úřadu.
3) OZ projednalo možnost ustavení přestupkové komise při Obecním úřadu Mydlovary.
Pro ustavení komise je potřeba oslovit osobu s právnickým vzděláním. OZ bude
nadále soustřeďovat informace pro ustavení této agendy.
K tomuto bodu nepřijalo zastupitelstvo žádné usnesení.
4) Starosta informoval o dokončení přepojení vodovodních přípojek v kolonii, zbývají
dokončit terénní úpravy, musí se počkat neboť terén je silně podmáčený. Po
dokončení vodovod převezme do správy společnost ČEVAK a, s.
Návrh usnesení: schválení předání vodovodu v kolonii do správy společnosti ČEVAK.
Návrh usnesení: schválení předání vodovodu v kolonii do správy ČEVAK a.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 42/2012 bylo přijato.
OZ schválilo předání vodovodu v kolonii.
5) OZ projednalo zavedení sběru nápojových kartonů do pytlů
Návrh usnesení: zavedení sběru nápojových kartonů
Hlasování: 7 pro, 0 proti. 0 zdržel se.
Usnesení č. 43/2012 bylo přijato.

OZ schválilo zavedení sběru nápojových kartonů v obci Mydlovary.
6) OZ projednalo žádost pana Františka Daňka z chatové oblasti u Mydláku o pokácení
dvou smrků rostoucích mimo les.
Starosta pověřil L. Fošenbauera a J. Junka, aby zjistili stav místním šetřením.

.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

……………………………………….
Ing. Jiří Krtička – místostarosta

……………………………………..
Petr Ciglbauer - starosta

