Zápis 12/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 3. 12. 2013.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 – 20.00 hod.
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Gondeková, Junek, Forejt, Posekaná,
Vebr, Maruška.
Omluven: Fošenbauer
Ověřovatelé zápisu: Vebr, Maruška
Zapisovatel: Gondeková
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo žádost Občanského sdružení Prevent o příspěvek na podporu realizace
služeb v oblasti protidrogové politiky na území Jihočeského kraje ve výši 3311 Kč
Návrh usnesení: neschválení příspěvku na protidrogovou politiku
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 49/2013 bylo přijato
OZ neschválilo příspěvek Občanskému sdružení Prevent.
2) OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2014.
Návrh usnesení: zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2014
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel seUsnesení č. 50/2013 bylo přijato
OZ schválilo zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2014.
3) OZ projednalo návrh společnosti Čevak, a.s. ceny vody pro r. 2014.
Návrh usnesení: cena vody pro r. 2014.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 50/2013 bylo přijato
OZ schválilo návrh ceny vody pro r. 2014, cena vody zůstává stejná jako v r. 2013,
stejné zůstává i stočné 10 Kč. za 1 m3 odebrané vody.
4) OZ projednalo výši poplatku za odstraňování odpadů pro r.2014.
Návrh usnesení: schválení výše poplatku za likvidaci odpadu v r. 2014, 450 Kč, za
osobu trvale přihlášenou v obci Mydlovary, dále 450 Kč pro osobu bez trvalého
pobytu vlastnící v obci nemovitost.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 51/ 2013 bylo přijato
OZ schválilo výši poplatku za likvidaci odpadu ve výši 450 Kč, zůstává stejná jako
v roce 2013.

5) OZ projednalo zveřejnění návrhu na prodej pozemků p. č. 1717/2 a pozemku p. č.
1547/3 v katastrálním území Mydlovary u Dívčic.
Návrh usnesení: schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1717/2 a
pozemku p. č. 1547/3 v k. ú. Mydlovary u Dívčic.
Hlasování: 8 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Usnesení č. 52/2013 bylo přijato
OZ schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1717/2 a p. č. 1547/3.
6) OZ projednalo žádost p. Chaloupky o umožnění přístupu ne parcelu p. č. 1369.
Návrh usnesení: navrženy dvě varianty řešení, prodej nebo zřízení věcného břemene
na příjezd na pozemek.
Hlasování:8 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Usnesení č. 53/2013 bylo přijato
OZ schválilo dvě varianty řešení přístupu na pozemek p. Chaloupky p. č. 1369, prodej
části pozemku ve vlastnictví obce Mydlovary, nebo zřízení věcného břemene.
7) OZ projednalo žádost ZŠ a MŠ Zahájí o příspěvek na Vánoční besídku 2000 Kč.
Návrh usnesení: schválení příspěvku na Vánoční besídku.
Hlasování: 8 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Usnesení č. 54/2013 bylo přijato.
OZ schválilo příspěvek 2000 Kč pro ZŠ a MŠ Zahájí.
8) OZ Projednalo finanční. příspěvek na „Živý betlém“ 1500 Kč.
Návrh usnesení: schválení příspěvku 1500 Kč- „Živý Betlém“.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 55/2013 bylo přijato.
OZ schválilo finanční příspěvek 1500 Kč žákům ZŠ Zahájí za uspořádání představení
“ Živý Betlém“.
9) OZ projednalo zápis z dílčího přezkumu hospodaření ze dne 28. 11. 2013.
Návrh usnesení: schválení zprávy z dílčího přezkumu hospodaření za r. 2013 a
opatření k odstranění drobných nedostatků.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 56/2013 bylo přijato.
OZ schválilo zprávu z dílčího přezkumu hospodaření za r. 2013 a přijalo opatření
k odstranění drobných nedostatků
10) Starosta seznámil OZ s doplněním herním prvků na dětském hřišti, instalace bude
provedena firmou „Bonita“ v dubnu roku 2014. Toto opatření bylo provedeno, aby
nebyly herní prvky vystaveny nepřízni počasí v zimě.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
11) Starosta informoval OZ o jednání výboru „Honebního společenstva Dívčice“
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
12) OZ projednalo příjem finančního příspěvku od Krajského úřadu Jihočeského kraje
66 000 Kč na vybavení SDH Mydlovary.
Návrh usnesení: schválení fin. příspěvku ve výši 66 000 Kč.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 57/2013 bylo přijato.
OZ schválilo příspěvek od Krajského úřadu Jihočeského kraje 66 000 Kč na vybavení
SDH Mydlovary.
13) Starosta informoval OZ o provedení demontáže linky el. vedení mezi rozvodnami
Mydlovary a Dasný. Demontáž bude provedena v r. 2014.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
14) Představení „Živý Betlém“ se uskuteční v pátek dne 13. 12. 2013 v 18.00 hod.
v prostoru nad Obecní knihovnou Mydlovary.
Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

