Zápis 8/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 27. 8. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 – 20.00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Forejt, Gondeková, Junek, Fošenbauer,
Posekaná, Vebr, Maruška.
Ověřovatelé zápisu: Junek, Forejt.
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.

Program:
1) OZ projednalo žádost Ing. Miloše Vlasáka a Mgr. Blanky Vlasákové o pronájem
pozemku parc. č. 1342 o velikosti 15 m2, pro parkování automobilu Ford C-Max
SPZ 5C8 5761
Návrh usnesení: schválení pronájmu pozemku p. č. 1342 o velikosti 15 m2 pro
parkování automobilu SPZ 5C8 5761, za roční poplatek 600 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 34/2013 bylo přijato
OZ schválilo pronájem části pozemku p. č. 1342, parkovací plochy o velikosti 15 m2
manželům Vlasákovým, za roční poplatek 600 Kč.
2) OZ projednalo žádost paní Anny Pavlišové r. č.555115/2046 o prodej pozemku p. č.
2074/54, vodní plocha o výměře 241 m2 a pozemku p. č.573, zastavěná plocha o
výměře 15 m2, vše v katastrálním území Zliv
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku p. č. 2074 a pozemku p. č. 573 v k. ú.
Zliv.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 35/2013 bylo přijato
OZ schválilo prodej pozemků v katastrálním území Zliv, p. č. 2074/54 a p. č. 573.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce obce Mydlovary 15 dnů.
3) OZ projednalo žádost paní Anny Pavlišové r. č. 815711/1215 o prodej pozemku p. č.
2074/55, vodní plocha o výměře160 m2 a pozemku p. č. 574 o výměře 29 m2, vše
v katastrálním území Zliv.
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku p. č. 2074/55 a pozemku p. č. 574 v k. ú.
Zliv.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 36/2013 bylo přijato.
OZ schválilo prodej pozemků v katastrálním území Zliv, p. č. 2074/55 a p. č. 574.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce obce Mydlovary 15 dnů.
4) Starosta informoval o zájmu občana Mydlovar o vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dle informací z Úřadu práce v Č.
Budějovicích, lze využívat VPP za určitých podmínek pro dlouhodobě nezaměstnané
občany příslušné obce. Tento program je podporován Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Předpokládá se především zájem nezaměstnaných občanů o tuto službu. Dotyčný
občan, který zájem projevil, nárok nemá, neboť není nezaměstnaný.
Podrobné informace lze získat na OÚ Mydlovary.
OZ bere informace starosty na vědomí.
5) OZ projednalo návrh starosty na uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov.
Návrh usnesení: schválení konání sbírky
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 37 / 2013 bylo přijato
OZ schválilo konání sbírky šatstva a dalších věcí pro Diakonii Broumov v měsíci září.
6) Starosta informoval o společenských a sportovních akcích, které se budou konat, v
rámci Oranžového roku, v měsíci září v obci Mydlovary.
1. V pátek 30. 8. v knihovně večer soutěží a her pro děti.
2. 7. 9. Divadlo LUK v prostoru nad knihovnou.
3. 14. 9. Nohejbalový turnaj.
4. 21. 9. Jihočeská extraliga na hřišti „Na Horánku“.
5. 21. 9. O pohár ředitele JETE ve Zlivi – soutěž hasičských družstev.
OZ bere informace starosty na vědomí..
7) Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva, ohledně povodní, se bude konat v sále
hospody v úterý 10. 9. 2013.

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

…………………………………….

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

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

