Zápis 6/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 25. 6. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 – 20.00 hod.
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Forejt, Gondeková, Junek, Posekaná,
Vebr, Maruška.
Omluven: Fošenbauer
Ověřovatelé zápisu: Maruška, Forejt
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo Závěrečný účet Obce Mydlovary za r. 2012
Návrh usnesení: schválení ZÚ za r. 2012 s výrokem „s výhradou“.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 24/2013 bylo přijato
OZ schválilo znění Závěrečného účtu za r. 2012, s výhradou.
2) OZ projednalo žádosti obce Zahájí, Dříteň a města České Budějovice o úhradu
neinvestičních nákladů za žáky navštěvující základní školu.
Návrh usnesení: obec Zahájí 81 200 Kč, obec Dříteň 24 428, město České Budějovice
3 914 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 25/2013 bylo přijato
OZ schválilo příspěvek na neinvestiční náklady na žáky navštěvující ZŠ Zahájí ve výši
81 200 Kč, ZŠ Dříteň 24 428 Kč a ZŠ v Českých Budějovicích 3 914 Kč.
3) OZ projednalo výši faktur od f. Signistav, za opravu dvora a komunikace, dle smlouvy
o dílo 327 335 Kč a faktury za práce dodatečně objednané ve výši 48 417 Kč.
Návrh usnesení: schválení faktur od f. Signistav, 327 335 Kč a 48 417 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 26/2013 bylo přijato.
OZ schválilo výši faktur od f. Signistav za práci provedenou v obci Mydlovary.

4) Starosta informoval o jednání se společností EON – Trend o některých úpravách na
ČOV u teplárny Mydlovary. Jde zejména o odstranění vyplavování objektu ČOV
v případě přívalových dešťů. Po dohodě se společností EON-Trend bude vybudováno
odlehčení kanalizace tak, aby nedocházelo k zaplavení ČOV.
OZ bere informace starosty na vědomí.
5) Starosta informoval OZ o výsledku soutěže Vesnice roku 2013. 1. místo obsadila obec
Chelčice, 2. Strunkovice nad Blanicí, 3. Hajany. Obec Mydlovary obdržela čestné
uznání za vybudování prostor pro pořádání společenských akcí (úprava půdních
prostor nad OÚ a knihovnou). Při soutěži se posuzuje nejen vzhled obce, ale hlavně
společenské aktivity občanů obce.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
6) OZ ještě jednou projednalo doplnění dětského hřiště herními prvky.
Návrh usnesení: upřesnění finanční částky na pořízení nových herních prvků na
dětském hřišti, usnesení č. 18/2013 ze dne 23. 4. 2013, doplnit o navýšení DPH a
montáž.
Hlasování:8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 27/2013 bylo přijato
OZ schválilo navýšení finančního obnosu 40 000 Kč, na pořízení nových herních
prvků na dětské hřiště o DPH a montáž.
7) OZ projednalo události o povodních z počátku června. OZ připraví navrhované úpravy
a ty budou projednány na veřejném zasedání, o zasedání budou občané informováni.

Zasedání bylo ukončeno v 19. 30 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

