Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 07.01.2014, od 18:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 18:00 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, Miroslav Vokálek, Robert Šanda, Jiří Bursa.
Tomáš Kormunda a Jana Hájková.
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Janu Hájkovou s Tomášem Kormundou 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: Návrh na odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř informoval zastupitele o nedodržení smlouvy o
nájmu nebytových prostor restaurace. Paní Šáchová je od začátku podepsání smlouvy neustále se
zpožděním placení nájmu a energií. Obec Mlékojedy ji dala ultimátum, pokud nezaplatí vše do
30.1.2014 celou dlužnou částku dostane okamžitou výpověď z nájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje tento návrh na odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových
prostor, pokud nájem a energie nebudou řádně zaplaceny.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 3: Pronájem bytu č.5 v DPS
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř informoval zastupitele o uvolnění bytu č.5 v
Pečovatelském domě. Byt byl po povodni v červnu 2013 zapůjčen rodině Veselých a ty ho uvolnily
k 31.12.2013. Rodině Veselých byla vyúčtována elektřina, kterou následně uhradí do konce února
2014. O byt projevila zájem paní Libuše Vokálková. Starosta obce pan Ing. Ondřej Schoř navrhl
pronajmout ho paní Vokálkové, která zůstala po povodni bez bydlení a momentálně bydlí
v pečovatelském domě v bytě č. 7. V bytě č. 5 jsou nutné udělat drobné opravy: výměna kuchyňské
linky a výměna elektrického bojleru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje tento návrh pronajmout byt paní Libuši Vokálkové a udělat
následné opravy..
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Diskuze:
Do 20.1.2014 by mělo být uděleno stavební povolení k novému veřejnému osvětlení, které povede
na Litoměřice směr Lana.
Cesta ke hřbitovu: neustále špinavá od traktorů- nutno vyřešit.
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.
Zápis byl vyhotoven: 11.01. 2014
Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Jana Hájková
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:
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