Zápis 1/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 27. 1. 2015.
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: Junek, Vebr
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) Starosta přednesl zprávu o činnosti a událostech v r. 2014
2) OZ projednalo odkoupení pozemku KN 10/1o výměře 284 m2, v Katastrálním území
Mydlovary u Dívčic od ZOD Blata Sedlec
Návrh usnesení: OZ schvaluje odkoupení pozemku KN 10/1 o výměře 284 m2 od
ZOD Blata Sedlec, za dohodnutou cenu. OZ schvaluje kupní smlouvu na výše
uvedený pozemek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 1/2015 bylo přijato.
3) OZ projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Mydlovary č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mydlovary.
Vyhláška bude zaslána k posouzení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR.
Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh vyhlášky 1/2015
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 2/2015 bylo přijato
4) OZ projednalo návrh Ing. Krtičky na opravu hřiště s asfaltovým povrchem a možnost
požádání o dotaci. Návrh na dotaci vypracuje Ing. Gondeková
Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh opravy hřiště s asfaltovým povrchem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 3/2015 bylo přijato
5) OZ projednalo potřebnost instalování 2 ks závor na komunikace do Obecního lesa
Návrh usnesení: OZ schvaluje zhotovení 2 ks závor do Obecního lesa.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/2015 bylo přijato
6) OZ projednalo žádosti zájemců o úklidové a údržbové práce pro potřeby obce
Mydlovary. Obec Mydlovary obdržela žádosti dvou zájemců.

Proběhla diskuze o způsobu odměňování , náplně práce a formy pracovního vztahu
mezi obcí a pracovníkem.
K tomuto bodu programu nebylo přijato usnesení.
7) Starosta informoval OZ a přečetl zprávu Policie ČR obvodní oddělení Hluboká
n/Vltavou o bezpečnostní situaci za r. 2014 v teritoriu obce Mydlovary
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
8) OZ projednalo návrh vybudování zázemí na hasičském hřišti „Na Horánku“. Byla
vedena diskuze čím ještě hřiště doplnit.
K tomuto bodu programu nebylo přijato usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

