Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 10.11.2011, 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 Hájkovou s Tomášem Kormundou jako 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.

Rozpočtové opatření 03/2011
Po uzavření dotačních smluv roku 2011 a po závěrce účetnictví za 01-10/2011 a po porovnání
se schváleným rozpočtem bylo připraveno třetí rozpočtové opatření roku 2011, které reaguje
na aktuální stav. Rekonstrukce a opravy majetku obce si s podmínkami dotačních smluv
vyžádají mimořádně i schodkový rozpočet a potřebné finance budou čerpány z finančních
rezerv. Rozpočtové opatření 03/2011 bylo projednáno a schváleno na Finančním výboru dne
01.11.2011. Podklady k RO 03/2011, včetně zápisu z Finančního výboru jsou uvedeny
v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované Rozpočtové opatření 03/2011.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Příprava na inventury 2011
V souladu s platnou legislativou byla zpracována směrnice pro provádění inventur 2011 a její
přílohou je plán provádění inventur 2011. Pro rozsáhlost prováděných prací již bylo započato
s přípravou inventur s předstihem.
Došlo k přestěhování Obecního úřadu do nových (starých) prostor. Jinak řečeno Obecní úřad
se vrátil z provizorních prostor do své základní budovy. Bylo možno znovu rozmístit inventář
Obecního úřadu a v rámci kontroly funkčnosti a zařazení do užívání po tříleté odmlce se
ukazuje, že bude nutné celou řadu inventáře vyřadit. V rámci příprav na roční inventuru byla
celá řada položek připravena, identifikována a označena. Finanční výbor na svém zasedání
dne 01.11.2011 prošel seznamy, doporučuje a souhlasí s návrhem na vyřazení připravených
položek a jejich zákonnou skartaci či likvidaci. Podklady a seznamy jsou přílohou zápisu
Finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje vyřadit navrhovaný, neupotřebitelný a neopravitelný
drobný majetek dle seznamu Finančního výboru ze dne 01.11.2011
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Žádost o odkoupení pozemku
Minulou schůzi zastupitelstva pan Malý předložil zastupitelstvu Žádost o odkoupení pozemku
2
– parcela číslo 84/5 o výměře 1132 m , který v současné době užívá na základě nájemní
2
smlouvy s obcí Mlékojedy. Prodejní cena tohoto pozemku byla stanovena na 70 Kč/m .
Celková cena pozemku tedy činí 79.240 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje prodej pozemku p.č. 84/5 panu Malému za cenu
79.240 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Žádost o snížení nájemného
Na základě žádosti pana Fábryho, který je nájemníkem DPS, navrhuje starosta obce snížit
nájemné ve dvoupokojových bytech v Domě s pečovatelskou službou z 5000,-/měsíc na
4500,-/měsíc.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje měsíční nájemné v těchto bytech na 4500,-/měsíc.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
•

Omezení dopravy – čekáme na poslední schválení KÚÚK, aby mohlo proběhnout
osazení dopravního značení, které bude zamezovat průjezd obcí vozidlům o
hmotnosti vyšší než 10 tun.
Veřejné osvětlení – umístit novou lampu do prostor příjezdové cesty mezi domy čp.
72 a 101
Mikulášská besídka – stanovena na 3.12.2011, finanční limit na nadílku pro děti
s trvalým pobytem v obci Mlékojedy, 6.000 Kč.
Pan Kmoch podává ústní stížnost na překážející odstavené automobily u domu čp. 10

•
•
•

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.
Zápis byl vyhotoven: 14.11.2011
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:

