Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 13.12.2011, 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 byli přítomni4 zastupitelé: Ing. Ondřej Schoř, Tomáš Kormunda, Robert Šanda a Jana
Hájková. Nepřítomni: Miroslav Vokálek, Jiří Bursa.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř navrhl Lucii Královou jako zapisovatelku schůze a
Janu Hájkovous Tomášem Kormundoujako ověřovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Nájemní smlouva
Zastupitelé byli seznámeni s Nájemní smlouvou, kterou předložil Agrokomplex Ohře, a.s.
Smlouva se týká obecních pozemků o celkové výměře 1,8613 ha, které chce Agrokomplex
Ohře, a.s. do pronájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje pronájem pozemkůAgrokomplexu Ohře, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Rozpočet obce Mlékojedy na rok 2012
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na rozpočet obce Mlékojedy na rok 2012, varianta
D. Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný a zachycuje všechny dnes známé skutečnosti.
Zahrnuje požadavky na nutné úpravy vzhledu obce i řešení havarijního stavu hasičské
zbrojnice. Zahrnuty jsou i zdroje: Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR
od SZIF na Vzhled obce a také Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR
od SZIF na Akci hasičská zbrojnice. Rozpočet, varianta D je uveden v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Mlékojedy na rok 2012
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Poplatky za TKO - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Mlékojedy
Kontrolní výbor na svém zasedání dne 09.12.2011 projednal podklady k nezaplaceným
poplatkům za TKO za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Vzhledem k tomu, že se jedná o
malé částky a prakticky nevymožitelné položky, doporučuje Kontrolní výbor zastupitelstvu
obce odsouhlasit jejich účetní odepsání.
Poplatky za rok 2010 se podařilo dovybrat až na dílčí částku 263,- Kč. Poplatky za rok 2011
jsou řádně placeny. Přesto zbyla ještě část obyvatel obce s jejíž platbami jsou neskutečné
potíže. Přehled těchto problematických plateb bude předložen na dalším jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované účetní odepsání nevybraných položek za
TKO z let 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:

•

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Dotace – pan starosta podepsal dvě Dohody k poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR (oprava hasičské zbrojnice, vzhled obce)
O průběhu hospodaření obce za rok 2011 – probíhá příprava na roční závěrku,
probíhají pečlivé a podrobné inventury. Byly nakoupeny technické prostředky na
údržbu obce a zajištěni dva pracovníci na VPP. Provedeny rozsáhlé opravy DPS,
provedeny akce dětské hřiště a akce střecha hasičárny. Došlo k přestěhování zpět do
starých prostor. Probrány plány na rok 2012.

•

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.

Zápis byl vyhotoven: 14.12.2011

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Lucie Králová

Ověřovatelé:

Jana Hájková
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:

