Zápis 9/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Mydlovary dne 26. 9. 2017.
Místo konání: OÚ Mydlovary
Doba konání: 18.00 hod. – 20. 00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, Ciglbauer, Krtička, Posekaná, Junek, Gondeková,
Chalupská, Vebr, Fošenbauer, Pindryč.
2 občané obce Mydlovary.
Ověřovatelé zápisu: Vebr, Junek
Zapisovatel: Posekaná
Starosta obce Petr Ciglbauer zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1) OZ projednalo žádost Venduly Jindrové, Mydlovary č. p. 112 o pronájem hospody
v Mydlovarech.
Návrh usnesení: OZ schvaluje nájemce hospody: Vendula Jindrová, Mydlovary
č. p. 112, 37349 Mydlovary.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 50/2017 bylo přijato
2) OZ projednalo schválení dotace od Nadace ČEZ 100 000 Kč., na projekt „Světlo do
knihovny“
Návrh usnesení: schválení dotace od Nadace ČEZ.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 51/2017 bylo přijato.
3) OZ projednalo žádost Pekařství a cukrářství Kodádek o příspěvek na provozování
pojízdné prodejny.
Návrh usnesení: OZ schvaluje příspěvek na provozování pojízdné prodejny ve výši
3000 Kč, firmě Pekařství a cukrářství Kodádek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 52/2017 bylo přijato
4) Starosta informoval OZ o tom, že Česká pošta hledá provozovatele projektu Pošta
partner v Mydlovarech
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
5) Starosta informoval OZ o vrácení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí,
mezi obcí Mydlovary a panem Ladislavem Hábichem. Vklad byl vrácen neboť

nedostatky nebylo možné odstranit. Nová smlouva musí být uzavřena s novým
majitelem stavebního pozemku.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
6) OZ projednalo plán aktualizace investic do vodovodu a kanalizace provozovaných
firmou ČEVAK , a.s., na r. 2018.
Návrh usnesení: Oz schvaluje plán investic do vodovodu a kanalizace na r. 2018.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 53/ 2017 bylo přijato
7) Starosta informoval o vypořádání a uzavření projektu Oranžový rok 2017.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
8) Starosta informoval o ukončení rekonstrukce první části VO.
OZ bere informaci starosty na vědomí.
9) Starosta informoval OZ o jednání na kontrolním dnu rekultivací odkališť.
OZ bere zprávu starosty na vědomí.
10) Dne 16. 10. 2017 bylo svoláno jednání o pořízení výčepního zařízení do vlastnictví
obce Mydlovary, pro vybavení hospody.
Návrh usnesení: pořízení výčepního zařízení pro potřeby hospody v Mydlovarech.
Hlasování: 4 pro, 3 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 54/2017 bylo přijato.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 00 hod.
Ověřovatelé zápisu.
……………………………………….

…………………………………….

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

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

