Zápis 6/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 24. 6. 2014.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 hod. – 20. 00 hod.
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Junek, Maruška, Vebr,
Fošenbauer, Forejt.
Ověřovatelé zápisu: Vebr, Junek
Zapisovatel: Posekaná
Omluven: Gondeková
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) Starosta seznámil přítomné se zněním zápisu ze zasedání OZ 5/2014.
2) OZ projednalo celoroční hospodaření obce za r. 2013 a „Závěrečný účet r. 2013“.
Návrh usnesení: OZ schvaluje celoroční hospodaření obce Mydlovary za r. 2013 a
„Závěrečný účet r. 2013“, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bez
výhrad.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 28/2014 bylo přijato
OZ schválilo celoroční hospodaření obce Mydlovary za r. 2013 a „Závěrečný účet r.
2013“, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bez výhrad.
3) OZ projednalo vstup obce Mydlovary do spolku Energoregio - Temelínsko
Návrh usnesení: schválení vstupu obce Mydlovary do nově vznikajícího spolku obcí
ze zóny havarijního plánování JE Temelín Energoregio – Temelínsko.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 29/2014 bylo přijato.
OZ schválilo vstup obce Mydlovary do spolku Energoregio – Temelínsko.
4) OZ vzalo na vědomí výpověď z obecního bytu v č. p. 19, ke dni 31. 8. 2014, kterou
podala paní Jana Kellnerová
Návrh usnesení: schválení zveřejnění pronájmu obecního bytu v č. p. 19
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 30/2014 bylo přijato.
OZ schválilo zveřejnění pronájmu obecního bytu v č. p. 19.
5) Starosta informoval OZ o jednání na kontrolním dnu na Diamu, kde byla projednána
možnost zařazení komunikace Chlumec – Diamo do správy SUS České Budějovice.
Dosud komunikaci spravuje Diamo. Dále byla podána informace o rozšiřování
komunikací uvnitř areálu kalojemů.
OZ ber zprávu starosty na vědomí.

6) OZ projednalo fungování zastupitelstva v průběhu prázdnin a dovolených. Bylo
dohodnuto, že zasedání zastupitelstva bude vždy poslední úterý v měsíci, tedy stejně
jako během roku.
7) OZ projednalo návrh firmy RUMPOLD na svoz komunálního odpadu. K tomuto bodu
jednání nepřijalo OZ žádné usnesení a k žádosti se vrátí v příštích zasedáních po
finančním vyhodnocení nabídky.
8) Starosta informoval o vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2014. Obci Mydlovary
bylo uděleno čestné uznání za organizaci Tříkrálové sbírky.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 19. 45 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

