Zápis 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 26. 1. 2016.
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) Starosta přednesl zprávu o činnosti a událostech v r. 2015
2) OZ projednalo znění Protokolu o předání pořizování Územního plánu Mydlovary
Návrh usnesení: OZ schvaluje znění Protokolu o předání pořizování Územního plánu
Mydlovary mezi obcí Mydlovary a Magistrátem města České Budějovice, odborem
územního plánování.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 1/2016 bylo přijato.
3) OZ projednalo návrh finanční podpory „kotlíkových dotací“ z obecních prostředků
Návrh usnesení: OZ schvaluje finanční podporu příjemců tzv „kotlíkové dotace“.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 2/2016 nebylo přijato
4) OZ projednalo možnosti využití nabídky Nadace ČEZ v rámci podpory regionů
K tomuto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení.
OZ bere možnost využití programů Nadace ČEZ na vědomí.
5) OZ projednalo příspěvek na Školní ples ZŠ a MŠ Zahájí.
Návrh usnesení: OZ schvaluje příspěvek 2000 Kč, na Školní ples ZŠ a MŠ Zahájí
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/2016 bylo přijato
6) OZ projednalo znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030028048/001 mezi obcí Mydlovary a společnosti EON Distribuce a. s.
Návrh usnesení: schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení. č. 4/ 2016 bylo přijato
7) Starosta informoval OZ o demontáži technologického mostu u bývalé továrny MAPE.
Demontáž proběhne o jarních prázdninách
OZ bere zprávu starosty na vědomí.

8) Starosta informoval OZ o zahájení opravy kotelny na posilovnu a opravy prostor
bývalého obecního úřadu.
OZ bere zprávu starosty na vědomí
9) Dne 8. 1. 2016 byla podána žádost o vydání pozemků ve vlastnictví státu na ÚZSVM.
České Budějovice.
10) Byly podány dvě žádosti o dotaci na opravu hřiště u požární nádrže k Ministerstvu pro
místní rozvoj a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

