Zápis 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 30. 6. 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: Gondeková
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo návrhy smluv o zřízení věcných břemen: č. ZP-014330007455/001, č.
ZP-014330007899/001, č. ZP-00143300022216/001, č. ZP-0143300023060/001, č.
ZP- 0143300023244/001, č. ZP- 0143300023280/001 , přípojky plynovodu
Mydlovary.
Návrh usnesení: OZ schvaluje návrh smluv o zřízení věcných břemen pro plynovodní
přípojky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 31/2015 bylo přijato
2) OZ projednalo výběr zhotovitele a SOD na akci „Zajištění bezpečnosti dopravy a
chodců v obci Mydlovary“
Návrh usnesení: OZ schvaluje výběr zhotovitele, Signistav s.r.o, Petr Švejda, a SOD
na akci „Zajištění bezpečnosti dopravy a chodců v obci Mydlovary“.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 32/2015 bylo přijato
3) OZ projednalo návrh, žádost E.ON Česká Republika, s.r.o. o stanovisko k výstavbě
distribuční trafostanice na pozemku p. č. 1622/29 v katastrálním území Mydlovary u
Dívčic.
Návrh usnesení: OZ vyjadřuje kladné stanovisko k výstavbě distribuční trafostanice.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 33/2015 bylo přijato
4) Starosta informoval OZ o jednání, možnosti výstavby chodníku mezi obcemi
Mydlovary a Zahájí. Na zasedání dne 11. 6. 2015, bylo OZ obce Zahájí seznámeno se
záměrem vystavět v místech, kde to bude projekčně možné, mezi obcemi Mydlovary a
Zahájí chodník podél komunikace.
5) Starosta přečetl poděkování ZŠ a MŠ Zahájí za poskytnutí finančního daru , který byl
použit na zakoupení herních prvků v MŠ Zahájí.

6) OZ projednalo možnost zakoupení ještě jednoho kontejneru na bioodpad (ořezané
větve).
Návrh usnesení: OZ schvaluje zakoupení kontejnéru
Usnesení č. 34/2015 bylo přijato.

Zasedání bylo ukončeno v 19. 15 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

