Zápis 11/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 4. 12. 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: Gondeková
Host: p.Chaloupka majitel pozemku 1369, čp. 93 v Mydlovarech
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo žádost pana Chaloupky o užívání pozemku p. č. 1561/14 v zimních
měsících. OZ se dohodlo s panem Chaloupkou na lepší komunikaci a případný
pronájem pozemku bude řešen pro příští sezonu.
K tomuto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.
2) OZ projednalo návrh rozpočtu na r. 2013, příjmovou a výdejovou stránku
Návrh usnesení: schválení návrhu rozpočtu nar. 2013.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 51/2012 bylo přijato.
OZ schválilo návrh rozpočtu na r. 2013. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední
desce obce Mydlovary
3) OZ projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mydlovary konaného
dne 27. 11. 2012 pracovnicemi přezkumu Krajského úřadu Ilonou Nocarovou a
Růženou Kaňkovou
Návrh usnesení: Schválení zápisu z dílčího přezkumu hospodaření za r. 2012.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 52/2012 bylo přijato.
OZ schválilo výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce Mydlovary za r. 2012.
4) OZ projednalo žádost mydlovarských žen o příspěvek na uspořádání Mikulášské
nadílky 3000 Kč, příspěvek na uspořádání soutěže o nejchutnější rohlíček 2000 Kč.
Dále projednalo žádost ZŠ Zahájí o příspěvek 2000 Kč., na Vánoční besídku.
Návrh usnesení: schválení výše uvedených příspěvků.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 53/2012 bylo přijato.
OZ schválilo příspěvek 3000 Kč., na uspořádání Mikulášské nadílky, 2000 Kč., na
uspořádání soutěže o nejchutnější rohlíček. Dále OZ schválilo příspěvek 2000 Kč., ZŠ
Zahájí na uspořádání Vánoční besídky.

5) OZ projednalo žádost Včelařského spolku Zliv o příspěvek na činnost a žádost
Pionýrské skupiny Zliv o příspěvek na činnost.
Návrh usnesení: schválení příspěvku na činnost Včelařskému spolku Zliv a Pionýru
Zliv.
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 54/2012 nebylo přijato.
OZ neschválilo finanční příspěvek Včelařskému spolku Zliv a Pionýrské skupině Zliv
6) OZ projednalo návrh společnosti ČEVAK na cenu vody pro r. 2013.
Návrh usnesení: schválení ceny vody pro r. 2013 a schválení kanalizačního poplatku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 55/2012 bylo přijato.
OZ schválilo cenu vody i kanalizačního poplatku ve stejné výši jako v r. 2012.
7) OZ projednalo výši poplatku za likvidaci odpadu.
Návrh usnesení: Schválení znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
Hlasování. 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 56/2012 bylo přijato.
OZ schválilo znění vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatku za likvidaci odpadu, činí pro osobu s trvalým pobytem v obci
Mydlovary 450 Kč., a pro osobu bez trvalého pobytu vlastnící v obci Mydlovary
nemovitost 450 Kč.
8) OZ projednalo návrh Obce Zahájí na vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky
navštěvující ZŠ Zahájí za r. 2011 ve výši 316 548 Kč.,
Návrh usnesení: schválení neinvestičních nákladů na žáky navštěvující ZŠ Zahájí
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 57/2012 nebylo přijato.
OZ neschválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky navštěvující ZŠ Zahájí.
9) OZ projednalo žádost p. Kamila Betky o odprodej pozemku parc. č. 1621/1
v Katastrálním území Mydlovary u Dívčic.
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku parc. č. 1621/1
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 58/2012 nebylo přijato.
10) Starosta informoval zastupitelstvo o nových zadávacích podmínkách grantového řízení
Nadace ČEZ „Podpora regionů“, rozhodnutí o projektu bude na příštím zasedání.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

