Zápis 6/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 28. 6. 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, Gondeková
Zapisovatel: Posekaná
Host: Strnad,
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo Závěrečný účet 2015.
Návrh usnesení: schvaluje celoroční hospodaření obce Mydlovary za r. 2015 a
„Závěrečný účet 2015“ včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bez
výhrad.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 28/2016 bylo přijato
2) OZ projednalo žádost pana L. Háhicha ml. o odkup části pozemku č. p. 1659/2, 150 m,
přístup na stavební parcelu.
Návrh usnesení: OZ požaduje vyřešení ostatních pozemků na přístupu k stavební
parcele a potom bude jednat o prodeji.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 29/2016 bylo přijato
3) OZ projednalo zprávu Ing. Jiřího Krtičky o probíhajících stavebních akcích. Byl
dokončen betonový plot na skládce, dále oprava cesty na Blata a připravuje se
smlouva o dílo na opravu fasády č.p. 19 , pošty a hospody.
OZ bere zprávu Ing. Jiřího Krtičky na vědomí.
4) OZ projednalo žádost MVDr. Petra Malláta o odkoupení pozemku č. p. 1243/1, lesní
porost v katastru obce Dívčice u obce Zbudov.
Návrh usnesení: schválení prodeje pozemku č. p. 1243/1 les
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 3 zdržel se.
Usnesení č. 30/2016 nebylo přijato.
5) OZ projednalo doplnění boxů na bioodpad o betonovou podlahu
Návrh usnesení: schválení doplnění boxů na bioodpad o betonovou podlahu
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 31/2016 bylo přijato

6) OZ projednalo schválení příspěvku 110 000 Kč od Nadace ČEZ (podpora regionů) na
akci „Zlepšení přístupu do místní části obce. Kolonie“
Návrh usnesení: schválení příspěvku 110 000 Kč., od Nadace ČEZ.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 32/2016 bylo přijato
7) OZ projednalo žádost o náhradu škody, manželů Martiny a Zdeňka Tesařových.
Protože žádost neobsahovala výši požadované finanční částky, ani případný rozsah
poškození doložený odborným posudkem, nebo další dokumentací, OZ zařadí jednání
o náhradě škody na příští zasedání.
8) Starosta informoval o instalaci informační tabule pořízené z POV Svazku obcí Blata.
9) Starosta informoval o kontrolním dnu na odkalištích Diamo PRLP Mydlovary, který
se konal 28. 6. 2016.
10) R. Gondeková informovala o úspěšném průběhu Dětského dne konaného dne 18. 6.
2016. Z akcí Oranžového roku 2016 zbývá uskutečnit Noční ČEZ hasičskou soutěž
v srpnu.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

