Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 7.4.2015, 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: závěrečný účet roku 2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř předložil zastupitelům veškerou dokumentaci
k projednání Závěrečného účtu za rok 2014 k nahlédnutí a prostudování včetně materiálů od
Finančního výboru ze dne 02.04.2015 a Kontrolního výboru ze dne 02.04.2015. Zpracována Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mlékojedy za rok 2014 od paní auditorky Ing. Blanky
Vorlíčkové ze dne 31.03.2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje Závěrečný účet obce Mlékojedy roku 2014 (závěrku
hospodaření obce) a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 3: ukončení roku 2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř předložil v souladu s platnou metodikou a
legislativou zastupitelům obce návrh na zaúčtování položky Hospodářský výsledek roku 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje a souhlasí s přeúčtováním položky Hospodářský výsledek
roku 2014 z položky 431.0313, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který bude přeúčtován
na položku 432.0310 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 4: úprava nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř předložil v souladu se zákonnou úpravou a platnou
metodikou podklady k navýšení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávních celků.
Dle zaslané metodiky činí měsíční odměna člena zastupitelstva obce Mlékojedy, pevná složka
včetně příplatku podle počtu obyvatel celkem 476 Kč hrubého měsíčně. Odvody jsou prováděny
v zákonné výši. K úpravě dochází od 01.04.2015.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje a souhlasí se zákonnou úpravou měsíčních odměn za
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, dle zaslané metodiky a zákonných podkladů.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 5: Změna rozpočtu pro rok 2015, rozpočtové opatření číslo 02/2015
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 02.04.2015 k rozpočtové úpravě číslo 02 roku 2015. Nutno upravit rozpočet. Došla
platba FSEU-druhá vlna.
Rozpočtové opatření číslo 02/2015 se týká také úprav dílčích položek, které jsou již jasnější než
v prosinci roku 2014. RO č.02/2015 je přiloženo v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.01/2015 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6: Územní plán
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO o pořízení zprávy o uplatňování
územního plánu Mlékojedy v uplynulém období v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., které bylo odsouhlaseno v jednání ZO dne 24.2.2014. Musí se ještě určit jmenování
odpovědného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Ondřeje Schoře jako určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7: Smlouva o nájmu části nemovitosti - internet
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř předložil zastupitelům obce smlouvu o nájmu části
nemovitosti OU firmě Wia spol. s.r.o., která by zde provedla umístění telekomunikačních zařízení a
to vše ke komerčnímu poskytování těchto služeb – internet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje tento pronájem části nemovitosti a pověřuje starostu obce k podepsání
této smlouvy o nájmu části nemovitosti Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8: Žádost o odkoupení pozemku – Proba
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO se žádostí od jednatele společnosti firmy
Proba s.r.o., který podal žádost o odkoupení obecního pozemku. Jedná se o parcelu p.č. 145/1 st.
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71m2. Tento pozemek je pod částí objektu vrátnice, která je
ve vlastnictví firmy Proba s.r.o. Litoměřice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku a cena za m2 se určuje dle směrnic obce a to
je 70Kč za m2. Výsledná cena pozemku tedy je 4 970,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č.9: Žádost o doplnění závazného stanoviska a vyjádření ke stavbě 3 RD
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO se žádostí o doplnění závazného
stanoviska ke stavbě 3 RD, Tyto změny se týkají o umístění a orientaci 3 staveb RD. Stavební úřad
v Litoměřicích trvá na provedení technického přízemí (míst navrhovaného náspu s opěrnými zdmi)
Dále trvá na umístění staveb 3 RD kolmo k silnici, nikoliv podélně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje toto doplnění závazného stanoviska týkající se této stavby 3 RD.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10: Kostel
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s informací,že v roce 2015 nebude
doopravena fasáda kostela, neboť ŘímK farnost – děkanství u Všech Svatých v Litoměřicích na
kterou naše obec Mlékojedy přispívala 50ti tisíci ročně ve třech etapách, nedostala dotaci na opravu
kostela. Pan starosta obce tudíž navrhl, zda by nebylo dobré nechat za 50.000,-Kč opravit alespoň
vnitřek kostela (oprava omítek, zavedení elektřiny). Místo by se tak dalo využít na různá setkávání,
vernisáže aj.
Oprava věže kostela se uskuteční v roce 2016 na kterou obec opět přispěje 50.000,-Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje tento návrh poskytnout 50.000,-Kč na opravu vnitřku kostela.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
1) Zřízení semaforů se bude muset zatím odložit, odbor dopravy nám nechce zatím
povolit stavbu, vzhledem k opravě Tyršova mostu a zvýšené dopravě v obci.
2) Dne 30.4.2014 se bude konat pálení čarodějnic na obvyklém místě u Labe. Obec zařídí
občerstvení v podobě buřtů a piva.
3) Firma Daps provede drobné dodělávky v obci ( ulička u Origa, Kozí ulička, Poklop u
Hájků, nájezd u Vokálků – dle podané žádosti)
4) Tento týden by se měly začít prořezávat topoly, pokud počasí dovolí)
5) Hřiště – musí se vyřešit parkování o sportovní akce vzhledem k velkému provozu aut
vlivem uzavírky Tyršova mostu.
6) V pátek dne 24.4.2015 bude přistaven v obci velkoobjemový kontejner a odvoz bude
následovat v pondělí 27.4.2015
7) Byla podepsána smlouva s Úřadem
zastupitelstvem dne 10.3.2015.

práce
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na VPP, žádost

byla

schválena

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 08.04. 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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