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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 3.7.2013

Přítomni:

ing. Dvořák Josef
Málková Jana
Bandasová Ludmila
Kredvík Pavel
Havlíková Anna
Slesinger Miroslav
Neděla Jaroslav
v

Program jednání obecního zastupitelstva

1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí č.48/13/HSYM - BP

3)

Upřesnění cenové nabídky na přeložku vodovodu

4)

Diskuze

Zahájení zasedání: v 17: 05 hodin
Ukončení zasedání: v 17: 54 hodin
Před zahájením jednání starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 4) Schválení člena finančního výboru
Bod 5)

Diskuze

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

1)

Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
pí. A.Havlíková a p. M. Šlesinger

zápisu

Hlasování: pro - 7, proti - O, zdržel se - O
2)

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č.48/13/HSVM
- BP
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitostí č,48/13/HSYM - BP.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:

3)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Upřesnění cenové nabídky na přeložku vodovodu
Starosta obce předložil zastupitelstvu upřesnění cenové nabídky na
přeložku vodovodu. Kromě přeložky hlavního řadu budou připraveny
i přípojky k jednotlivým parcelám.Z tohoto důvodu se mění původní
cenová nabídka. Rozpočtové náklady VHOS = 272.692,-- Kč vČ.21 %
DPH, rozpočtové náklady SUS = 390.000?-Kč
vČ.DPH.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:

4)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Schválení člena finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru navrhla za nového člena finančního
výboru pí. Dagmar Šlesingerovou místo pí. Ivety Macháčkové, která
zrušila v obci Mikuleč trvalý pobyt. Zastupitelstvo obce s tímto
návrhem souhlasí.
Hlasování:

pro-7, proti-O, zdržel se-O

5)

Diskuze

Starosta obce seznámil zastupitele s:
a) hasičárna - požádáme o dotaci na II. epatu opravy
b) hospoda - otevření hospody bude 12.6.2013
c) zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 3000,-- Kč na ceny za
soutěže při Rybářském dnu u "Šašáku"
Pí. Bandasová upozornila na vlhkou stěnu obchodu u parkoviště.
V rozpočtu na rok 2014 obec vyčlení prostředky na zjednání nápravy.
Kontrolní výbor předložil seznam neudržovaných pozemku v obci Mikuleč.
Stání na kontejnery v horní části obce bude zbudováno v termínu
červenec - srpen 2013.

starosta obce: ing. Josef Dvořák

Ověřil: Havlíková Anna
Šlesinger Miroslav

Sejmuto dne:

