Zápis 5/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 31. 5. 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: Vebr, Pindryč
Zapisovatel: Gondeková
Host: Strnad, Tesařová
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo žádost M. Tesařové na úhradu škody způsobenou vzrostlými stromy,
které jsou v majetku obce.
Návrh usnesení: rozsah poškození posoudit odborným posudkem
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 23/2016 bylo přijato.
2) OZ projednalo znění dokumentu Závěrečný účet 2015.
Návrh usnesení: schvaluje vyvěšení Závěrečného účtu na Úřední desce OÚ Mydlovary
a na elektronické úřední desce na www.mydlovary.cz
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 24/2016 bylo přijato
3) OZ projednalo žádost firmy Starnet o zřízení věcného břemene, pro pokládku
optického kabelu.
Návrh usnesení: OZ požaduje vysvětlení záměru pokládky kabelu, případně návrhu
finanční úhrady za vznik věcného břemene.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 25/2016 bylo přijato
4) OZ projednalo finanční vypořádání o provozování vodovodu firmou Čevak a.s. Čevak
vyplatí obci 37 824 Kč, nad rámec platné smlouvy.
Návrh usnesení: OZ schvaluje finanční vypořádání z provozování vodovodu firmou
Čevak a.s. za r. 2015.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení. č. 26/ 2016 bylo přijato
5) OZ se seznámilo se Zprávou o výsledcích monitoringu a stavu složek životního
prostředí v oblasti Mydlovar za rok 2015. Zprávu předal S. p. Diamo, SUL Příbram.
PRLP Mydlovary a je uložena na OÚ Mydlovary
OZ bere zprávu na vědomí.

6) OZ projednalo žádost MVDr. Petra Malláta o odkoupení pozemku č. p. 1243/1, lesní
porost v katastru obce Dívčice u obce Zbudov.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, rozhodnuto bude na příštím zasedání,
po uskutečnění místního šetření.
7) OZ projednalo vybavení prostoru bývalého OÚ nábytkem.
Návrh usnesení: schválení finanční částky 50 000 Kč., na vybavení bývalého obecního
úřadu, pro potřeby klubovny
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 27/2016 bylo přijato
8) Starosta informoval o instalaci herních prvků dětského hřiště v Kolonii, koncem
června, dále o výstavbě plotu na bývalé skládce, bude postaven také koncem června.
9) Starosta informoval o návštěvě Ing. Dany Drábové v obci Mydlovary, paní
předsedkyně SÚJB projevila zájem o rekultivaci kalojemů po uranové činnosti.
Konala se neformální beseda se starosty okolních obcí, která byla zakončena
prohlídkou odkaliště K IV E.
10) Ve středu dne 15. 6. 2016 proběhne čištění požární nádrže.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

