Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 16.08.2011, od 18:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin v objektu DPS, toho
času dočasné sídlo obecního úřadu, 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: Ing. Ondřej Schoř, Tomáš Kormunda, Robert Šanda, Jiří Bursa
a Miroslav Vokálek. Paní Jana Hájková byla omluvena.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř navrhl Lucii Královou jako zapisovatelku schůze a
Roberta Šandu s Tomášem Kormundou jako ověřovatele.
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.
Oprava střechy požární zbrojnice
Starosta předložil zastupitelům veškerou dokumentaci k projednání dotace z POV ÚK 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí na akci "Rekonstrukce střechy požární zbrojnice" s přijetím
dotace z POV ÚK 2011 ve výši 117 000 Kč, souhlasí s výší vlastního podílu z rozpočtu
obce do výše 75 tis. Kč, pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele
stavby formou cenového marketingu trhu, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách jako VZMR1.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Rozpočtové opatření 01/2011
Po uzávěrce účetnictví za první pololetí roku 2011 a po porovnání se schváleným rozpočtem
bylo připraveno prvé rozpočtové opatření roku 2011, které reaguje na aktuální stav. Důležitým
důvodem k RO je i připravované přestěhování Obecního úřadu z provizorní kanceláře v DPS
do sídla úřadu. Opravy tři roky nevyužitého a chátrajícího objektu si vyžádají mimořádně i
schodkový rozpočet a potřebné finance budou čerpány z finančních rezerv. Rozpočtové
opatření 01/2011 bylo projednáno a schváleno na Finančním výboru dne 25.07.2011.
Podklady k RO 01/2011, včetně zápisu z Finančního výboru jsou uvedeny v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované Rozpočtové opatření 01/2011.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
•
•
•
•

Retardéry – p.Jamrich žádá o pomoc při řešení problému hlučnosti (zejména při
přejezdu nákladních automobilů)
Hlučný kompresor v areálu potravinářského komplexu
Umístění výstražných prvků upozorňujících na havarijní stav bývalé kovárny
Cesta „u Pelikánů“ – občané požadují zprůchodnění

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Zápis byl vyhotoven: 17.08.2011

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Lucie Králová

Ověřovatelé:

Robert Šanda
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř

Razítko obce:

