Zápis 10/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 24. 9. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 – 20.00 hod.
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Gondeková, Junek, Fošenbauer,
Posekaná, Vebr, Maruška.
Omluven: Forejt
Ověřovatelé zápisu: Vebr, Fošenbauer.
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo navrhovaná opatření k omezení příčin povodní
Návrh usnesení: provedení kamerového záznamu kanalizace z návsi směrem
k Dirningenu a podél silnice od Kučerů č. p. 23 k Podzimek č. p. 5, vyhloubení stoky
od louky nad hasičským hřištěm směrem k Dirningenu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 38/2013 bylo přijato
OZ schválilo vyhotovení kamerového záznamu problematického úseku kanalizace
z návsi k areálu Dirningenu, dále schválilo vyhloubení stoky nad hasičským hřištěm
směrem k Dirningenu .
2) OZ projednalo průběh dokončovacích prací na úpravách v č. p. 19 a návrh na doplnění
zámkové dlažby před vstupními vraty do kolny.
Návrh usnesení: doplnění zámkové dlažby před vstupem do kolny.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 1 zdržel seUsnesení č. 39/2013 bylo přijato
OZ schválilo doplnění zámkové dlažby před vstupem do kolny č. p. 19.
3) 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, za dohodnutou cenu 1m2 za 300 Kč.
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku p. č. 2074 a pozemku p. č. 573 v k. ú.
Zliv, celkem 256 m2, za dohodnutou cenu 1m2 za 300 Kč, tedy celkem za 76 800 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 40/2013 bylo přijato
OZ schválilo prodej pozemků v katastrálním území Zliv, p. č. 2074/54 a p. č. 573,
celkem 256 m2, za cenu 76 800 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce
Mydlovary a elektronické úřední desce www.mydlovary.cz od 29. 8. 2013 do 18. 9.
2013.

4) 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, celkem 189 m2 za dohodnutou cenu 1 m2 za 300 Kč, tedy
celkem za 56 700 Kč
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku p. č. 2074/55 a pozemku p. č. 574 v k. ú.
Zliv, celkem 189 m2 za dohodnutou cenu 1 m2 za 300 Kč, tedy celkem 76 700 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 41/2013 bylo přijato.
OZ schválilo prodej pozemků v katastrálním území Zliv, p. č. 2074/55 a p. č. 574,
Celkem 189 m2, za cenu 56 700 Kč
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Mydlovary a elektronické úřední
desce www.mydlovary.cz od 29. 8. 2013 do 18. 9. 2013.
5) OZ projednalo žádost firmy Čevak a.s. o uhrazení 10% pozastávky za akci „Obnova
kanalizace a vodovodu v kolonii“. Platba nebyla uskutečněna v důsledku sloučení
firem Aquaserf a Čevak . jedná se o 101 665 Kč.
Návrh usnesení: schválení zaplacení 10% pozastávky ve výši 101 665 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 42/ 2013 bylo přijato
OZ schválilo zaplacení 10% pozastávky za akci „Obnova kanalizace a vodovodu
v kolonii“, ve výši 101 665 Kč.
6) Starosta informoval o ukončení „ Oranžového roku 2013 s JE Temelín“, 14.9. 2013 se
Konala poslední akce Nohejbalový turnaj trojic.
OZ bere informace starosty na vědomí..
7) OZ projednalo žádost pana Milana Dolejšího o možnosti pronajmout tělocvičnu ve
Dřítni pro potřeby občanů Mydlovar.
Návrh usnesení: schválení pronájmu tělocvičny ve Dřítni.
Hlasování: 8 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Usnesení č. 43/2013 bylo přijato
OZ schválilo pronájem tělocvičny ve Dřítni pro potřeby občanů obce Mydlovary do
konce roku 2013. V případě zájmu se bude v pronájmu pokračovat i v roce 2014.
8) Starosta informoval zastupitelstvo o návštěvě J E Temelín dne 23. 9. 2013. Byly
podány informace o odstávkách v elektrárně o novém vybavení hasičů J E Temelín a o
cvičení při kterém bude nacvičována ochrana elektrárny před ozbrojeným napadením.
Byla podána informace o průběhu turnaje o Pohár ředitele J E Temelín, v hasičském
sportu, který se konal ve Zlivi dne 21. 9. 2013.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 19. 30 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

