Zápis 7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 26. 7. 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
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo výběr zhotovitele a návrh SOD na projekt POV 2016, Oprava fasády
hospoda, pošta Mydlovary.
Návrh usnesení: OZ schvaluje výběr zhotovitele a SOD uzavřenou se Zednictvím
Pekař, Dívčice 82, 37348 Dívčice.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 33/2016 bylo přijato
2) OZ projednalo žádost o náhradu škody způsobenou vzrostlými stromy.
Návrh usnesení: žádostí se dále nezabývat z důvodů neúplnosti žádosti.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 2 zdržel se
Usnesení č. 34/2016 bylo přijato
3) Starosta informoval OZ o akcích, které budou dokončeny do konce roku 2016.
Fasáda hospody, dovybavení bývalého obecního úřadu, vybetonování boxů na
bioodpad, dětské hřiště v Kolonii, oprava komunikace v Kolonii.
OZ bere bere informaci starosty na vědomí.
4) OZ projednalo žádost o dotaci na zakoupení nového hasičského automobilu
Návrh usnesení: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nový hasičský automobil.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 35/2016 bylo 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. 36/2016 bylo přijato.
6) Starosta vyzval OZ k podávání návrhů na akce POV 2017 a Podporu regionů Nadace
ČEZ pro r. 2017.
OZ bere výzvu starosty na vědomí

7) OZ projednalo návrh na zhotovení nového obecního praporu
Návrh usnesení: schválení zhotovení nového obecního praporu
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 37/2016 bylo přijato
8) OZ projednalo návrh předláždění prostoru před kaplí dlažebními kostkami. Akce bude
provedena, pokud se podaří zvýhodněný odkup dlažebních kostek od SUS České
Budějovice.
9) Dne 1. 9. 2016 bude provedena kontrola dílčího hospodaření obce Mydlovary za r.
2016.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.

Ověřovatelé zápisu.

……………………………………….

…………………………………….

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

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

