Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 20.12.2010, od 17:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 17:00 hodin v objektu DPS, toho
času dočasné sídlo obecního úřadu, starostou obce Ing.Ondřejem Schořem.
Po zahájení byl členům zastupitelstva obce předán heslovitý program schůze.
Složení slibu náhradníků do zastupitelstva
Pan Zdeněk Zikmund a pan Jan Kmoch se dostavili na základě výzvy na zasedání, kde
písemnou formou vyjádřili své vzdání se mandátu.
Změna výše odměny zastupitelů
Předsedající informoval neuvolněné členy zastupitelstva o změně výše jejich odměny za
výkon funkce, dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., tedy z původních 460,- Kč na
437,- Kč měsíčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje změnu odměny za výkon funkce, dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Výměna oken v budově DPS
Předsedající konstatoval, že vzhledem k současnému nevyhovujícímu stavu dřevěných oken
v prvním patře budovy DPS č.p. 14, chce nechat hlasovat o jejich výměně, a také výměně
dřevěných vchodových dveří za plastové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schválilo výměnu dřevěných oken v neobydlených bytech
budovy DPS č.p. 14, a jejích vchodových dveří, za plastové.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Přijetí nového zaměstnance
Předsedající navrhl, aby obec Mlékojedy zaměstnala pana Viktora Pospíšila, jako údržbáře
pro venkovní prostory obce a budovu Domu s pečovatelskou službou v Mlékojedech. Pan
Viktor Pospíšil tuto funkci již v minulosti vykonával.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnání pana Viktora Pospíšila do funkce údržbáře.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Příspěvek na úklid sněhu
Předsedající navrhl, aby obec Mlékojedy přispívala svým občanům na úklid sněhu na
chodníku před jejich domem. Návrh nebyl konkrétně upřesněn a bude předmětem dalšího
projednávání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schválilo příspěvek na úklid sněhu v obci Mlékojedy 1.000,- Kč
za zimu.
Výsledek hlasování: Pro. 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Navýšení hotovostního limitu v pokladně
Předsedající zasedání navrhl, aby se hotovostní limit v obecní pokladně zvýšil z původních
5.000,- Kč na 15.000,- Kč, z důvodu přijímaní nájemného od obyvatel Domu s pečovatelskou
službou v hotovosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení hotovostního limitu v pokladně na 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
Pořízení nového počítače na Obecní úřad v Mlékojedech
Předsedající informoval zastupitelstvo o nutnosti zakoupit nový počítač do kanceláře
Obecního úřadu v Mlékojedech, z důvodu nevyhovujícího stavu počítače dosavadního. Tento
záměr by měl být hodnocen přibližně na 6.000,- Kč a uskuteční se během začátku roku 2011.
Stížnost
Na schůzi se dostavil pan Antonín Hrach s ústní stížností ohledně blokování pozemní
komunikace v obci Mlékojedy. Tato komunikace je blokována nepřetržitým stáním automobilů
pana Josefa Veselého před jeho domem s č.p. 10. Zastupitelstvo se shodlo na ústním
upozornění pana Veselého, a pokud po tomto upozornění automobily neodstraní, bude tato
záležitost předána na přestupkové oddělení na Městském úřadě v Litoměřicích
Nákup mechanizace
Zastupitelstvo obce souhlasilo s návrhem předsedajícího schůze s nákupem mechanizace pro
úklid obce. Prozatím není zadán konkrétní návrh, a tak pan starosta s panem místostarostou
vyberou vhodné zařízení a předloží je zastupitelstvu v budoucnu.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.

Zapisovatel: Robert Šanda

Ověřovatel: Dis. Jana Hájková

