Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 03.02.2015, 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 6 zastupitelů: Ondřej Schoř, Robert Šanda, Tomáš Kormunda, Jiří Bursa,
Pavel Bursa, Jana Hájková.

Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Tomášem Kormundou s Jiřím Bursou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 2: Zahájení auditu 2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř informoval o zahájení účetního auditu 2014. Práce
byly zahájeny dne 13. ledna 2015. Audit provádí kancelář paní Ing. Blanky Vorlíčkové. Objem
zpracovávaných dokladů za rok 2014 je opět vyšší. Díky povodním a následným opravným pracím.
Praxe auditu se v práci obce velmi dobře osvědčila a tak starosta navrhl pokračovat v auditech a
auditovat i rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje provést audit i za stávající rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 3: Dokončení inventur 2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř informoval o ukončení inventur 2014. Práce byly
zahájeny dle Směrnice obce č.3/2014 – Provedení inventarizace 2014 a dle Plánu inventur, dne
01.11.2014 a ukončeny dne 31.01.2015. Byl inventován veškerý majetek i zůstatky na jednotlivých
účetních položkách. Jak syntetiky, tak analytiky. Inventura ukončena zápisem inventarizační komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje průběh inventury a Zápis inventarizační komise za
inventovaný rok 2014.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č.4 Zabezpečení restaurace a tělocvičny
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř seznámil členy zastupitelstva obce o pořízení
zabezpečovacího systému do obecní restaurace a tělocvičny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje pořízení zabezpečovacího systému.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Diskuse:
1) Paní Vainertová chce prodat pozemky. Obec by měla za rozumnou cenu zájem. Zatím je
vše v jednání.
2) V DPS začaly pracovat zdi a mírně popraskaly. Byl osloven statik pan Duška a vše se zatím
sleduje. Až po písemném vyjádření statika by měly na jaře začít opravy. Zatím nám bylo
sděleno panem Duškou, že zatím nemusí dojít k vystěhování..

3) Proběhla kontrola z Krajského úřadu na dotaci z Fondu solidarity-náprava škod po povodni –
vše proběhlo v naprostém pořádku, byly nám pouze sděleny 2 výtky, které ale nebudou mít
vliv na čerpání peněz. Bylo nám sděleno, že v nejbližším možném termínu nám zaslají
smlouvu k podpisu na 299 tis. Podepsání smlouvy musí projít zastupitelstvem.
4) Stále je v jednání navrácení značek zákaz vjezdu vozidlům do 10t nebo zřízení semaforů,
které budou snižovat rychlost v obci. Pan starosta přislíbil jednání s panem Kovaříkem
(Policie České Republiky) který má vše na starosti a pomůže vyřešit dopravu v obci. Vše se
bude řešit na mimořádně konaném zastupitelstvu dne 24.2.2015
5) Dne 13.2.2015 se bude na Krajském úřadě řešit stanovení aktivního záplavového území.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 16.2. 2015

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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