Zápis 10/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 30. 10. 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: Vebr, Forejt
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo návrh kupní smlouvy 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, ve vlastnictví EON –
Česká republika s.r.o.
Návrh usnesení: schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků od společnosti EON
– Česká republika s.r.o. v lokalitě Kolonie.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 46/2012 bylo přijato.
OZ schválilo kupní smlouvu na odkoupení pozemků od společnosti EON – Česká
republika s.r.o., parc. č. 1637, 1636/1 a 1631, za odhadní cenu 380 000 Kč.
2) OZ projednalo rozpočtové opatření č.6/2012.
Návrh usnesení: schválení rozpočtového opatření č.6/2012
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 47/2012 bylo přijato.
OZ schválilo rozpočtové opatření č.6/2012.
3) OZ projednalo možnost realizace projektu v rámci Programu obnovy venkova pro rok
2013.
Návrh usnesení: podání žádosti o dotaci v POV – 2013, na projekt „Obnova
hospodářského příslušenství, hospoda - pošta Mydlovary“.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 48/2012 bylo přijato.
OZ schválilo podání žádosti o dotaci v POV – 2013 na projekt „Obnova
hospodářského příslušenství, hospoda – pošta Mydlovary“.
4) OZ projednalo žádost rodiny Chaloupků, Mydlovary č. p. 93 o povolení občasného
parkování vleku a nákladního automobilu na pozemku parc. č. 1561/29 ve vlastnictví
obce Mydlovary.
Návrh usnesení: zamítnutí žádosti.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 49/2012 bylo přijato.
OZ neschválilo žádost rodiny Chaloupků o parkování na pozemku p.č. 1561/29.

5) Starosta informoval OZ o nových skutečnostech v záměru Státního podniku DIAMO
vybudovat obchvat obce Zbudov a o dopise zaslaném Svazku obcí Blata. V dopise
starosta obce Mydlovary Petr Ciglbauer informuje členské obce Svazku o množství
průjezdů kamionů na budoucí Dřevozpracující závod a o dopadu provozu na životní
prostředí v blízkosti obce Mydlovary.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
6) Starosta informoval OZ o dílčím přezkumu hospodaření Obce Mydlovary za rok 2012,
které proběhne u naší obce dne 27. 11. 2012 a provedou jej pracovníci finančního
odboru přezkumu Jihočeského kraje.
OZ bere informaci o dílčím přezkumu hospodaření za rok 2012 na vědomí.
.
7) Starosta informoval o jednáních s ředitelstvím České pošty o dalším provozu pošty
v Mydlovarech. Pošta obhajuje dočasné uzavření pošty v Mydlovarech, že nemá
zaškoleného pracovníka a že má ze zákona právo dočasně provozovnu uzavřít.
Z jednání je zřejmé, že Česká pošta má dlouhodobý záměr poštu v Mydlovarech
uzavřít trvale.
Návrh usnesení: OZ nesouhlasí se zrušením pošty v Mydlovarech.
Hlasování. 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 50/2012 bylo přijato.
OZ nesouhlasí se zrušením pošty v Mydlovarech.
.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

