Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 03.12.2013, od 18:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti
objektu Obecního úřadu, čp. 41, starostou obce Ing. Ondřejem Schořem, který také tuto schůzi vedl.
Po zahájení starosta obce předal členům zastupitelstva obce heslovitý program schůze.
Na schůzi bylo přítomno4 zastupitelé: Ondřej Schoř, Miroslav Vokálek, Robert Šanda a Jiří Bursa.
Nepřítomni: Tomáš Kormunda, Jana Hájková
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Janu Hájkovous Tomášem Kormundoujako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové
Proti: 0 členové
Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 2: Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi k projednávání přestupků
v letech 2014 - 2015
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř zastupitelům obce předložil k odsouhlasení
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcemi k projednávání přestupků v letech 2014 – 2015 a to
za částku 1500 Kč za každý řešený případ s městem Litoměřice..
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili tuto veřejnoprávní smlouvu pro rok 2014 – 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č 3. Pronájem pozemku panu Malému
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř zastupitelům obce předložil žádost pana Malého
pronajmout si na 3 měsíce obecní pozemek p.č.84/4 o rozloze 150 m2za obvyklou cenu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili pronajmout pozemek panu Malému po dobu tří měsíců.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4. Dotace 200 000 Kč od organizace Člověk v tísni
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř seznámil zastupitele obce Mlékojedy s dotací
200 000 Kč od organizace „Člověk v tísni“, která se musí použít na fasádu obecního úřadu a musí
se dočerpat do 30.6.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s touto dotací.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů
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Usnesení č. 5. Oprava cesty ve statku
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř seznámil zastupitele obce Mlékojedy s opravou
cesty ve statku, která byla z důvodu opravy silnice u GE-VA využívána a byla poškozena. Obec
Mlékojedy se zavázala tuto cestu opravit a dát vše do původního stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s opravou této cesty.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 6: Rozpočet obce Mlékojedy na rok 2014
Starosta obce pan Ing. Ondřej Schoř informoval, že rozpočet na rok 2014, projednaný a schválený
na minulém listopadovém zastupitelstvu již není třeba aktualizovat a eventuálně upravovat.
Rozpočet platí v projednané variantě B.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Mlékojedy na rok 2014 na svém listopadovém zasedání a
není jej třeba měnit, aktualizovat a doplňovat.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7: Změna rozpočtu pro rok 2013, rozpočtové opatření číslo 7/2013
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s dalším důležitým materiálem
Finančního výboru ze dne 1.12.2013 k rozpočtové úpravě číslo 7 roku 2013. Došla dohoda o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu,
registrační číslo 12/016/41200/150/001578 na VO v obci. Dojde k navýšení finančních prostředků
obce k financování této akce.
Zároveň je nutné upravit avizované rozpočtované prostředky na příjmové straně i na straně výdajové
neboť došlo k úpravám ve vývoji jednotlivých položek. Rozpočtové opatření je v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7/2013 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8: Změna rozpočtu pro rok 2013, rozpočtové opatření číslo 8/2013
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s dalším důležitým materiálem
Finančního výboru ze dne 1.12.2013 k rozpočtové úpravě číslo 8 roku 2013. Sledování trendů vývoje
čerpání i tvorby rozpočtu věnuje Finanční výbor značnou pozornost a velmi pečlivě analyzuje
jednotlivé položky, kde došlo k přesunům a úpravám.
Je tedy nutné upravit avizované rozpočtované prostředky na příjmové straně i na straně výdajové
neboť došlo k úpravám ve vývoji jednotlivých položek. Rozpočtové opatření č.8/2013 je v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8/2013 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Diskuse:
Mikulášská besídka

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.
Zápis byl vyhotoven: 11.12. 2013
Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Tomáš Kormunda

Jiří Bursa
Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:
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