Zápis 9/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 25. 9. 2012.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba zahálení: 18. 00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Fošenbauer, Forejt,
Gondeková, Vebr, Junek, Maruška
Ověřovatelé zápisu: Junek, Fošenbauer.
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo návrh společnosti EON na odkoupení pozemků ( parc. č.: 1637, 1636/1
a 1631) o celkové výměře 3354 m2 v Katastrálním území Mydlovary u Dívčic
v místní části obce Mydlovary Kolonii, za odhadní cenu 380 000 Kč. Záměr
odkoupení pozemků zveřejněn na úřední desce obce a elektronické desce: vyvěšení
29. 8. 2012, sejmutí 15. 9. 2012
Návrh usnesení: schválení koupě pozemků od společnosti EON v lokalitě Kolonie.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 44/2012 bylo přijato.
OZ schválilo odkoupení pozemků od společnosti EON, parc. č.: 1637, 1636/1 a 1631,
za odhadní cenu 380 000 Kč.
2) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o dokončení kanalizačních přípojek v Kolonii
a fakturu za vyhotovení těchto přípojek ve výši 171 601 Kč.
Návrh usnesení: schválení faktury od firmy Aquserv za vyhotovení vodovodních
přípojek v Kolonii ve výši 171 601 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 45/2012 bylo přijato.
Oz schválilo fakturu za vyhotovení vodovodních přípojek v Kolonii ve výši
171 601 Kč.
3) Starosta informoval o pracovní cestě 14 a 15 září na přečerpávací elektrárnu Dlouhé
stráně v Jeseníkách. V rámci této cesty se uskutečnilo školení o grantech a podpoře
regionu v okolí JE Temelín, Nadací ČEZ. Součástí školení byla i informace o výměně
Antidot v roce 2013.
OZ bere zprávu starosty o pracovní cestě na vědomí.
4) Starosta informoval OZ o zahájení provozu nového energobloku v Teplárně
Mydlovary. Zařízení bude vyrábět elektřinu a dodávat teplo do města Zliv a Kolonie.
Palivo bude dřevní štěpka, které se denně spálí 90 tun. Zařízení by mělo splňovat
všechny emisní a ekologické požadavky. Využití areálu teplárny bude nadále

pokračovat zřízením fotovoltaických kolektorů na některých objektech závodu a mělo
by zde být i zřízeno školící středisko pro využití alternativních zdrojů energie.
OZ bere zprávu starosty o spuštění energobloku v Teplárně Mydlovary na
vědomí.
5) Starosta informoval OZ o kontrolním dnu na rekultivacích kalojemů, který se konal
dne 25. 9. 2012 v areálu PRLP Mydlovary (dříve MAPE). Na kontrolním dnu vznesl
starosta obce Mydlovary připomínku, že nová přístupová komunikace na kalojemy
Chlumec- Olešník není při návozech plně využívána a nadále přilehlé obce trpí
nadměrnou dopravou. Dále starosta vznesl dotaz o smysluplnosti obchvatu obce
Zbudov, při současném stavu rekultivací (obchvat obce Zbudov má financovat Státní
podnik DIAMO!). Na dotazy bylo odpovězeno náměstkem podniku DIAMO Ing.
Hešnauerem: příjezd na kalojemy ovlivnila oprava nadjezdu u Bavorovic. Na dotaz o
obchvatu: změnil se pohled ministerstva na problematiku kalojemů.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

