Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 01.07.2014, 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 bylo přítomno 5 zastupitelů: Ondřej Schoř, Miroslav Vokálek, Robert Šanda, Tomáš
Kormunda, Jana Hájková. Nepřítomni: Jiří Bursa
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Janou Hájkovou s Tomášem Kormundou jako ověřovatelem.
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
Usnesení č. 2: Změna rozpočtu pro rok 2014, rozpočtové opatření číslo 05/2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 01.07.2014 k rozpočtové úpravě číslo 05 roku 2014. Nutno upravit rozpočet.
Rozpočtové opatření číslo 05/2014 se týká pouze drobných dílčích položek, které jsou již jasnější
než v prosinci roku 2013 i květnu roku 2014. RO č.05/2014 je přiloženo v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5/2014 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č.3: Rybáři – povolenky
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř informoval členy ZO o tom, že byly namontovány zákazové
značky pro vjezd k Labi. Z toho důvodu by se měly udělovat rybářům povolenky k vjezdu k Labi
motorovým vozidlem. Zastupitelé se dohodli, že povolenky se budou udělovat pouze místním
občanům, vzhledem k tomu jaké jsou tu problémy s ostatními rybáři.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vydávat povolenky pouze místním občanům..
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
1) Obec dostala od Ústeckého Kraje již peníze na dotaci veřejného osvětlení. Osvětlení musí
být hotovo do 31.10.2014.
2) Kostel- mají být začátkem srpna zahájeny další stavební práce na kostele. Musíme začít
shánět peníze na opravu kostelní zdi
3) Na hřbitově se neustále krade, tudíž se zvažuje koupě fotopastí.
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 11.07. 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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