Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 06.05.2014, od 19:00 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, Jana Hájková.
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Jiřím Bursous Tomášem Kormundou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 2: Změna rozpočtu pro rok 2014, rozpočtové opatření číslo 3/2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 05.05.2014 k rozpočtové úpravě číslo 3 roku 2014. Byla uzavřena Dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu číslo LTA-VN-28/2014/
číslo projektu CZ.1.04/2.100/03.00015 ze dne 31.3.2014 a tudíž je nutno upravit rozpočet.
Rozpočtové opatření číslo 03/2014 se týká také drobných položek, které jsou již jasnější než
v prosinci roku 2013 i únoru roku 2014. RO č.3/2014 je přiloženo v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3/2014 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 3: Ukončení zkušebního provozu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s dalším důležitým materiálem
Finančního výboru ze dne 05.05.2014 Byl uzavřen zkušební provoz tří rozpracovaných stavebních
akcí. První je oprava tělocvičny. Druhou úpravy veřejného osvětlení, spolufinancované od SZIF a
třetí je drobná akce, kdy krbová kamna a úprava ústředního topení přesáhla hranici 40 000 Kč pro
technické zhodnocení. Všechny stavební akce splnily svůj očekávaný přínos a prokázaly dobré
stavební provedení. Možno rozpracované práce uzavřít a převézt do majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo ukončení zkušebního provozu a zařazení rozpracovaných akcí do majetku
obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 4: Prodej pozemku p.č. 306/29
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO se žádostí od KUUK o majetkoprávní
vypořádání nemovitosti – pozemku ve vlastnictví obce Mlékojedy na kterém je umístěna silnice č.
III/00815 ve vlastnictví Ústeckého Kraje, hospodaření: SUS UK, příspěvková organizace.
KUUK nabízí odkoupení pozemku p.č. 306/29 o výměře 1956 m2. Kupní cenu nabízí dle části
I.oddílu A položky 1 Výměru č. 01/2014 Ministerstva financí ČR pro ceny pozemků pod
komunikacemi stanovena na 40,- Kč/m2 (silnice III.třídy). Nákupní cena činí celkem 78 240,-Kč
(1956 m2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo prodej tohoto pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 5 Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZOs vyhotovenou Smlouvu o zřízení
věcného břemene, kterou zaslala pani Markéta Kuperová jako oprávněná jednatelka firmy Elmo
Schoř s.r.o.Jedná se o smlouvu mezi Obcí Mlékojedy a společností ČEZ Distribuce, a. s., Elmo
Schoř s.r.o., číslo smlouvy je IV-12-4011692/VB001, název stavby je LT Mlékojedy, ppč. 44/1, FK
Litoměřice, nové OM. Předmětem smlouvy je uložení nového kabelového vedení NN a umístění
nové PS, které je na pozemku obce Mlékojedy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu o zřízení VB.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 6 Realizace projektu „Veřejné osvětlení“
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s připravovanou Realizací projektu
„Veřejné osvětlení“. Jedná se o část nedokončeného veřejného osvětlení mezi koncem obce
v místech, kde se říká „U křížku“, nebo také od cedule označující konec obce směrem na Tyršův
most do Litoměřic. Tady bude veřejné osvětlení pokračovat až k „Povodí Labe“ a bude dále
navazovat na již stávající osvětlení. Tímto bude překlenut tmavý a nebezpečný a špatně přehledný
úsek.
Obec požádala Zastupitelstvo Ústeckého kraje o dotaci z Programu obnovy venkova. Obec musí
akci spolufinancovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu „Veřejné osvětlení“ a obec se bude podílet na
spolufinancování v souladu s požadavkem Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7 Žádost od firmy Ostello s.r.o. - výjádření
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s žádostí od firmy Ostello s.r.o., která
vlastní budovu ubytovny v Mlékojedech o vyjádření obecního úřadu o tom, že zde chce začít
provozovat ubytovací a sociální služby. V minulosti zde byli ubytováni lidé ze sociálně slabších rodin,
s kterými měli obyvatelé Mlékojed určité problémy ( výtržnosti, napadení místních dětí, ztrácení věcí
atd.). Pan starosta Ing. Schoř proto vyslovil přání setkat se osobně s majitelem objektu než obecní
úřad vydá nějaké stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo toto přání jako dostatečné stanovisko.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
1) Jsou připraveny interní legislativní materiály k činnosti DPS. Provozní řád DPS, vzor
žádanky o ubytování, vzor lékařského vyjádření a zpracován návrh smlouvy k ubytování,
který bude připomínkován a upraven ve spolupráci s právníkem. Důvodem k přepracování je
rozsáhlá změna legislativy. Změna Obchodního a Občanského zákoníku. Bude řešeno na
dalším jednání ZO.
2) Obec požádala v rámci FSEU (fond solidarity Evropské unie) o dotaci na pokrytí nákladů
souvisejících s povodní 2013. Již druhý měsíc předkládáme další doplňující materiály. Tato
dotace je velmi administrativně náročná. Je možné podat i druhou část žádosti. Připravíme
podklady.
3) Dne 31.5.2014 se bude konat dětský den- Obecní úřad zajistí pohoštění v podobě buřtů,
piva a dárkových balíčků pro děti. Jsou ještě zajištěni „vojáci, kteří předvedou dětem střelbu
pistolemi a samopaly“.
4) Dále pak se budou dodělávat přechody pro chodce, které požaduje odbor dopravy.
Přechody provede firma Tomáš Lipš.
5) Budou se dodělávat také značky zákazu vjezdu u Labe, kde je vydána vyhláška č. 2-2013
na zákaz stanování, rozdělávání ohňů, bivakování a použítí vozidla k rybaření přímo u vody.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 15.05. 2014
Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Jiří Bursa
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:
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