Zápis 11/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 29. 10. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 – 20.00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Gondeková, Junek, Forejt, 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 realizaci akce v rámci POV 2014.
Návrh usnesení: Oprava požární zbrojnice. (opatření proti vlhkosti zdiva, úpravy,
okolí)
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 44/2013 bylo přijato
OZ schválilo podání žádosti o grant v rámci POV 2014 na akci „Oprava požární
zbrojnice Mydlovary“.
2) OZ projednalo přípravu rozpočtu na rok 2014.
Návrh usnesení: finanční komise připraví do příštího zasedání zastupitelstva podklady
pro sestavení rozpočtu na r. 2014.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel seUsnesení č. 45/2013 bylo přijato
OZ schválilo přípravy na sestavení rozpočtu na r. 2014.
3) OZ projednalo žádost o stanovisko pro řešení náhradních opatření odstranění prašnosti
v okolí odkališť.
Návrh usnesení: Obec Mydlovary požaduje zametení komunikací v obci na jaře a na
podzim v každém roce
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 46/2013 bylo přijato
OZ schválilo, pro omezení prašnosti v obci, nabídku Diamo s. p. o. z. SUL na
zametení obecních komunikací 2 x ročně, na jaře a na podzim.
4) OZ projednalo dopis z Krajského úřadu ohledně organizace protidrogových opatření v
Jihočeském kraji
OZ bere dopis o protidrogové problematice na vědomí. K tomuto bodu programu
nebylo přijato usnesení.

5) OZ projednalo žádost o dotaci (dar ředitele J E Temelín) 30 000 Kč, na vybavení SDH
Mydlovary
Návrh usnesení: schválení žádosti o dotaci
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 47/ 2013 bylo přijato
OZ schválilo žádost o dotaci na vybavení SDH Mydlovary 30 000 Kč.
6) OZ projednalo žádost o příspěvek na uspořádání lampionového průvodu 1000 Kč.
Návrh usnesení: schválení příspěvku na organizaci lampionového průvodu 1000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Usnesení č. 48/2013 bylo přijato
OZ schválilo příspěvek na uspořádání lampionového průvodu dne 31. 10. 2013.
7) Starosta informoval o zakoupení nového PC pro zkvalitnění vedení účetnictví.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
8) Dne 9. 11. 2013 se uskuteční brigáda na úklid listí z návsi.
9) Držák na ukotvení Vánočního stromu bude instalován na návsi, zhotoví jej rodiče dětí.
Obec uhradí náklady na pořízení osvětlení.
Zasedání bylo ukončeno v 19. 30 hod.

Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

