Zápis 10/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 11. 11. 2014.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 hod. – 20. 00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Junek, Chalupská,
Gondeková, Vebr, Fošenbauer, Pindryč.
Ověřovatelé zápisu: Vebr, Posekaná
Zapisovatel: Gondeková
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) Starosta seznámil OZ s jednacím řádem, kterým se bude zastupitelstvo řídit
v následujícím čtyřletém volebním období.
2) OZ projednalo odkoupení pozemku parc. č. 1473/3 o výměře 55 m2, v Katastrálním
území Mydlovary u Dívčic, od Karla Kříhy.
Návrh usnesení: schválení kupní smlouvy na pozemek p. č. 1473/3 o výměře 55 m2 za
cenu v místě obvyklou 50 Kč, za 1 m2, celková cena 2750 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 46/2014 bylo přijato.
3) OZ projednalo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška bude
novelizována na příštím zasedání.
Návrh usnesení: schválení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 450
Kč, pro osobu s trvalým pobytem v obci Mydlovary a 450 Kč, pro osobu, která nemá
v obci trvalý pobyt, ale vlastní nemovitost.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 47/2014 bylo přijato.
4) Starosta informoval o dílčím přezkumu hospodaření za r. 2014, který vykonala
pracovnice Krajského úřadu Ing. Pártlová dne 6. 11. 2014. Zjištěná závada byla
drobného charakteru a bude odstraněna.
5) OZ projednalo možnost žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na rok
2015. Byl podán návrh na opravu hospody (WC a osvětlení sálu). Jiný návrh nebyl
podán.
Návrh usnesení: schválení opravy hospody do POV 2015

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 48/2014 bylo přijato.
6) Starosta dal k diskuzi námět akcí, k provedení v r. 2015 a vyzval zastupitelstvo, aby
tento návrh do příštího zasedání doplnilo. Prodloužení komunikace od Hábicha
č. p. 100, až k bývalému parovodu, vydláždění stoky u Ondoků, vybudování nového
zázemí pro akce na hřišti, „Na Horánku“, doplnění veřejného osvětlení, nákup ještě 1
ks kontejneru na bioodpad, oplocení skládky, dále byla vedena diskuze o
kompostování a využití louky v kolonii.
7) Starosta informoval OZ o předání finančního příspěvku SDH Mydlovary a spolku „
Mydlovaran“ formou dotačního dopisu a následné předložení vyúčtování obci.
8) Obec Mydlovary vyhlásí výběrové řízení na pracovníka pro úklid obce, obsluhu
sběrného dvora, sečení trávy, úklid listí a sněhu. Bude podán požadavek na Úřad práce
v Českých Budějovicích.
9) Ing. Jiří Krtička podal návrh k výzvě vlastníků pozemku p. č. 1551/2 , pozemek na
návsi ve společném podílovém vlastnictví, a dalších pozemků starousedlých,
k možnosti odprodeji obci Mydlovary za cenu 50 Kč, za 1 m2.
10) Dne 18. 11. v 18 hod. bude na OÚ sestavován návrh rozpočtu na rok 2015.
11) OZ doporučilo upravit odměnu účetní a knihovnici od 1. 1. 2015.

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

…………………………………….

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

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

