Zápis 1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 29. 1. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Fošenbauer, Forejt, Junek,
Gondeková, Vebr.
Omluven: Maruška.
Ověřovatelé zápisu: Forejt, Vebr.
Zapisovatel: Gondeková.
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo dopis ministra financí Ing. Miroslava Kalouska ze dne 7. ledna 2013 o
zřízení účtu u ČNB k čerpání dotací návratných finančních výpomocí
Návrh usnesení: vyloučit z režimu speciálních účtů prostředky rozpočtového určení
daní a nadále používat pro příjem daní dosavadní účet obce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 1/2013 bylo přijato.
OZ schválilo vyloučení z režimu speciálních účtů prostředky rozpočtového určení daní
a nadále bude používat pro příjem daní dosavadní účet obce.
2) OZ projednalo žádost příspěvek 5 000 Kč na opravu zvonění v kostele v Zahájí.
Návrh usnesení: schválení příspěvku 5 000 Kč na opravu zvonění.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 2/2013 bylo přijato
OZ schválilo příspěvek 5 000 Kč na opravu el. zvonění v kostele v Zahájí.
3) Starosta přednesl zprávu o činnosti OÚ Mydlovary, stavebních činnostech, dotacích,
pohybu obyvatel (úmrtí, narození, sňatky, přistěhování a odstěhování v obci v r. 2012)
Dále vyjmenoval úkoly, které čekají obecní zastupitelstvo v roce 2013.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
4) OZ projednalo žádost ZŠ a MŠ Zahájí o příspěvek 2 000 Kč na Školní ples 2013.
Návrh usnesení: schválení příspěvku na Školní ples.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 3/2013 bylo přijato.
OZ schválilo příspěvek 2 000 Kč na Školní ples ZŠ a MŠ Zahájí.
5) OZ projednalo návrh odstranění stavby ve vlastnictví obce Mydlovary bývalé
„Společné prádelny“ v Kolonii.
Návrh usnesení: schválení odstranění stavby „Společná prádelna“.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 4/2013 bylo přijato.
OZ schválilo odstranění stavby „Společná prádelna v Kolonii“.

6) Starosta informoval o závěrečném přezkumu hospodaření Obce Mydlovary, který
bude proveden dne 6. 2. 2013. Dále o kolaudaci nového tepelného zdroje ve Výtopně
Mydlovary. O výsledku Tříkrálové sbírky 2013. O umístnění kontejneru firmy EKO
PF na použité oleje na smažení ve sběrném dvoře. Dále starosta informoval o
ukončení bezplatného internetu v Obecní Knihovně k 29. 3. 2013 a nutnosti zajistit
tuto službu na náklady obce i jiné firmy (Starnet).
OZ bere informace starosty na vědomí.
7) OZ projednalo smlouvu o odběru vody od společnosti ČEVAK pro bytové a RD
v Kolonii.
Návrh usnesení: Schválení smlouvy pro odběr vody v Kolonii.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 5/2013 bylo přijato.
OZ schválilo smlouvu se společností ČEVAK o odběru vody pro obyvatele Kolonie.
8) Byla vedena rozprava o vybudování skladu na dřevo a uhlí ve dvoře č. p. 19 a úprava
nádvoří v tomto objektu. Vypracováním projektu byl pověřen Ing. Jiří Krtička.
.
Zasedání bylo ukončeno v 19. 45 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

