Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 03.06.2014, od 19:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 19:00 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 přítomno 5 zastupitelů: Ondřej Schoř, Miroslav Vokálek, Robert Šanda, Jiří Bursa,
Tomáš Kormunda. Nepřítomni: Jana Hájková.
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Jiřím Bursou s Tomášem Kormundou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 2: Změna rozpočtu pro rok 2014, rozpočtové opatření číslo 4/2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 03.06.2014 k rozpočtové úpravě číslo 4 roku 2014. Byla poskytnuta dne 22. 05. 2014
neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského
parlamentu 2014. Použití prostředků je účelově určeno ve Směrnici Ministerstva financí ze dne
19.12.2013 č.j. MF-62 970/2013/12-1204. Uveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí v částce 1/2014. Nutno upravit rozpočet. Rozpočtové opatření číslo 04/2014 se týká také dílčích
položek, které jsou již jasnější než v prosinci roku 2013 i květnu roku 2014. RO č. 4/2014 je přiloženo
v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
1) Dostaly jsme zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně
2013. Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU je v příloze tohoto dokumentu.
2) Naše obec žádala o dotaci na akci Mlékojedy – místní komunikace zaměřenou na
rekonstrukci místní komunikace v obci Mlékojedy poškozenou povodní 06/2013 u
ministerstva dopravy.
3) Byla vznesena žádost o pořízení radaru nebo semaforu sloužící k omezení rychlosti jízdy
v obci. Pan starosta přislíbil zjistit cenovou relaci od vícero firem a bude předloženo na
dalším zastupitelstvu.
4) Vzhledem k neustálým stížnostem na létání chmýří z topolů, pan starosta přislíbil promluvit
s Povodí Labe zda by nemohlo dojít k takzvanému „omladění“ topolů. Obec je ochotna se i
finančně podílet na této akci.
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5) 4.6. na obecním úřadě proběhne veřejné projednání integrované strategie rozvoje Mas
České středohoří pro období 2014 – 2020. Obec zajistí občerstvení ccá 30 lidí.
6) Budou se dodělávat také značky zákazu vjezdu u Labe, kde je vydána vyhláška č. 2-2013
na zákaz stanování, rozdělávání ohňů, bivakování a použítí vozidla k rybaření přímo u vody.
Vše provede firma Tomáš Lipš.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 11.06. 2014
Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Jiří Bursa
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:
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