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ZAPIS ZE ZASEDANI
r

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 29.10.2014

Přítomni:

ing. Dvořák Josef
Málková Jana
Bandasová Ludmila
Kredvík Pavel
Macháček Miroslav
Neděla Jaroslav
Ondráčková Monika

Program jednání obecního zastupitelstva

1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Předání osvědčení o zvolení a složení slibu
3) Volba starosty obce
4) Volba místostarosty

obce

5) Ustavení výborů - finanční, kontrolní, komise kulturní
6) Schválení výše odměn členů zastupitelstva
7) Prodej pozemků ing. Kopecký
10) Diskuze

Zahájení zasedání: 17: 00 hodin
Ukončení zasedání: 18: 20 hodin
Před zahájením jednání starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 8) Schválení rozpočtových
Bod 9) Příkaz k inventarizaci
Bod 10)Diskuze
1)

opatření

Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
pí. Moniku Ondráčkovou a pí. Ludmilu Bandasovou

zápisu

Hlasování: pro -7 , proti -O , zdržel se - O

2)

Předání osvědčení o zvolení a složení slibu
Osvědčení o zvolení převzali nově zvolení zastupitelé od místostarostky
před zahájením veřejného jednání.
Ing. Josef Dvořák, pí. Jana Málková, pí. Ludmila Bandasová, p. Pavel
Kredvík, pí. Anna Havlíková, pí. Monika Ondráčková a p. Jaroslav Neděla
složili slib a tento podepsali.

3)

Volba starosty obce
Na návrh sdružení nezávislých kandidátu byl do funkce neuvolněného
starosty obce navržen ing. Josef Dvořák. Jiný návrh předložen nebyl.
Ing.Josef Dvořák byl zvolen neuvolněným starostou obce Mikuleč pro
volební období 2014-2018
Hlasování: pro -6, proti - O, zdržel se - 1

4)

Volba místostarosty obce
Na návrh sdružení nezávislých kandidátu byla do funkce
místostarostky obce navržena Jana Málková. Jiný návrh předložen
nebyl.
Paní Jana Málková byla zvolena místostarostou obce Mikuleč pro
volební období 2014-2018.
Hlasování: pro - 6 , proti - O, zdržel se - 1

5)

Ustavení výboru - finanční, kontrolní, komise kulturní
Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce, aby se předsedkyní
finančního výboru stala pí. Ludmila Bandasová. Členem výboru nadále
zůstává
Ludmila Zámečníková a Dagmara Šlesingerová.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: pro - 6, proti - O, zdržel se - 1

Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce, aby se předsedkyní
kontrolního výboru stala pí. Anna Havlíková. Členem výboru nadále
zůstává Pavel Kredvík, novou členku se stává Monika Ondráčková
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: pro - 6, proti - O, zdržel se - 1
Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce, aby se předsedou
kulturní komise stal p. Jaroslav Neděla. Členkami komise zůstávají Dana
Kredvíková a Veronika Králová.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: pro -6 , proti - O, zdržel se - 1

6)

Schválení výše odměn zastupitelstva
Zastupitelstvo projednalo v souladu s nařízením vlády Č. 459/2013 a
nařízením vlády č.37/2003 Příloha č.1, o odměnách za výkon funkce
zastupitelstev, odměny členům zastupitelstva a schválilo je v plné
výši. Neuvolněnému starostovi obce zastupitelstvo schvaluje odměnu
ve výši 0,5 násobku odměny starosty uvolněného. Výše odměn je
platná od 1.11.2014.
Hlasování: pro - 7, proti - O, zdržel se - O

7)

Prodej pozemku ing. Kopecký
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost ing. Vítězslava
Kopeckého, bytem Svita vy, ul. Kpt. Nálepky, na nákup pozemku
parc.č.429/44 - o výměře 373 m2, 429/26 - o výměře 1131 m2 a
429/45 o výměře 196 m2, celkem 1700 m2 v k.ú. Mikuleč za
celkovou cenu 425.000,-- Kč. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí a
pověřuje starostu obce zajištěním úkonu potřebných k prodeji
pozemku.
Hlasování: pro - 7 proti - O, zdržel se - O

8) Schválení rozpočtových opatření
Starosta obce zastupitelůrn obce předložil ke schválení rozpočtové
opatření č.3 - Účelová dotace na úhradu výdajů spojených s konáním

voleb do evropského parlamentu; a č.4 - Oprava rozpočtu - předpis
poplatku za psy. Zastupitelstvo se rozhodlo rozpočtová opatření
schválit.
Hlasování: pro - 7 proti - O, zdržel se - O
8) Příkaz k inventarizaci
Starosta obce sestavil Plán inventur na rok 2014. Starosta obce
vydal příkaz pro provedení inventarizace majetku obce ke dni
31.12.2014. Inventarizaci majetku provedou jmenované
inventarizační komise do 31.1.2015.
9)

Diskuze
Starosta obce zajistí dar pro "Zelené Vendolí" - pšenici v hodnotě
2000 Kč.
Dále starosta citoval anonymní dopis adresovaný zastupitelstvu
obce.
Zastupitelstvo obce schválilo na podnět pí. Ondráčkové podporu
dětské onkologie věcným darem.
Pí. Lenka Přikrylová podala žádost na umístění plechové garáže na
parc.č.1931/1 v k. Ú. Mikuleč (vedle č.p. 26). Zastupitelstvo souhlasí.
Místostarostka obce seznámila zastupitele s "Oznámením o
výběrovém řízení" na prodej pozemku v obci Mikuleč (parc.č. 249 a
2213 vedle č.p.43). Obec o tyto pozemky zájem nemá.
Dále místostarostka seznámila zastupitele s žádostí ÚZSVM o
vyjádření k pozemku parc.č.174 v k. Ú. Mikuleč. Obec nemá žádné
výhrady k prodeji uvedeného pozemku.
Zastupitelstvo obce pořádá dne 5.12.2014 od 17:00 hodin před
Obecním úřadem 2.Mikulášskou nadílku a dne 24.11.2014 od 15:00
hodin "vánoční tvoření".

starosta obce: ing. Josef Dvořák

Ověřil: Bandasová Ludmila ~
Ondráčková

Monika
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