Zápis 9/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 23. 9. 2014.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 hod. – 20. 00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Junek, Maruška, Gondeková,
Vebr, Fošenbauer, Forejt.
Ověřovatelé zápisu: Junek, Fošenbauer
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo žádost manželů Josefa a Marie Novotných, o odkoupení pozemku
parc. č. 1421/4 o výměře 8 m2, v Katastrálním území Mydlovary u Dívčic. Záměr
byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické desce www.mydlovary.cz, obce
Mydlovary 27. 8. 2014 až 12. 9. 2014
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku 1421/4 o výměře 8 m2
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 42/2014 bylo přijato.
OZ schválilo prodej pozemku parc. č. 1421/4 o výměře 8 m2, v Katastrálním území
Mydlovary u Dívčic a kupní smlouvu mezi obcí Mydlovary a Marií Novotnou a
Josefem Novotným
2) OZ projednalo záměr koupě pozemku parc. č. 1473/3 v katastrálním území Mydlovary
u Dívčic o výměře 55 m2 od majitele pana Karla Kříhy, Mydlovary č.51
Návrh usnesení: schválení záměru odkoupení pozemku p. č. 1473/3 o výměře 55 m2
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 43/2014 bylo přijato.
OZ schválilo záměr odkoupení pozemku p. č. 1473/3 (komunikace) od Karla Kříhy,
Mydlovary č. p. 51.
3) Starosta informoval o průběhu projektu na výsadbu stromů „Na Blata“, požadované
dokumenty byly zaslány na adresu Nadace ČEZ do Prahy. Byly objednány stromy.
Dne 29. 9. 2014 bude upraven povrch plochy pro výsadbu.
Stromy budou vysazeny na přelomu října a listopadu.
4) OZ projednalo návrh Ing. Krtičky na úpravu stoky a kanalizační šachty, podél
usedlosti Ondoků č. p. 9.
Návrh usnesení: schválení úpravy stoky podél usedlosti č. p. 9.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 44/2014 bylo přijato.

OZ schválilo projekt na úpravu stoky podél usedlosti č. p. 9 Ondoků a kanalizační
šachty, která ústí pod komunikaci na Blata.
5) OZ projednalo nabídku firmy Asfalt, OK. Na opravu komunikace v kolonii.
Návrh usnesení: schválení opravy komunikace dle nabídky firmy Asfalt OK , ve výši
109 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 45/2014 bylo přijato
OZ schválilo opravu komunikace v kolonii ve výši 109 000 Kč.

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

…………………………………….

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

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

