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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 04.04.2012

Přítomni:

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

Program jednání obecního zastupitelstva

1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Kontrola usnesení

3)

Schválení úpravy rozpočtu na rok 2012

4)

Komunikace parc. č. 1966 - projednání cenové
nabídky

5)

Hasičárna - projednání cenové nabídky

6)

Diskuse

Zahájení zasedání: v 17: 00 hodin
Ukončení zasedání: v 18: 29 hodin

1)

Určení ověřovatele.
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
pí. Annu Havlíkovou a p. Pavla Kredvíka

zápisu

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

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo provedlo kontrolu usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Mikuleč konaného dne 18.1.2012. Pí. Bandasová
seznámila zastupitele s výsledky kontroly "Vyúčtování hospodaření
v lesních porostech" pro obec Mikuleč za rok 2011.

3)

Úprava rozpočtu na rok 2012
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh úpravy rozpočtu
obce Mikuleč na r. 2012. Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo
a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:

4)

Komunikace parc. č. 1966 - projednání cenové nabídky
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na
komunikaci parc.č.1966 od SUS Pardubického kraje, středisko
Svitavy - Lačnov v celkové výši 880.080,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo tuto cenovou nabídku schvaluje.
Hlasování:

5)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Hasičárna - projednání cenové nabídky
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na
Opravu hasičárny od firmy. ing. Jana Kmoška v celkové výši
399.821,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo tuto cenovou nabídku schvaluje.

Hlasování:

6)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Diskuze
Starosta obce seznámil zastupitele obce s níže uvedenými body:
a) na pozemcích určených k nové výstavbě bude instalováno cca 5
světel, cenovou nabídku dodá ČEZ

b) firma Macek dodá návrh nacenění výměny zářivek veřejného
osvětlení v obci
c) místostarostka pí. Málková obce zjistí cenu betonových žlabu
potřebných pro svedení vody od budovy obecního úřadu a obchodu
d) finanční kontrola, která proběhla v měsíci březnu byla bez
problému
e) kabiny - čeká se na územní rozhodnutí
f) seznámení s možnostmi získání dotací na příští rok na projekty
víceúčelové hřiště + jeho zázemí, hasičárna II.etapa, zasíťování
pozemku určených k výstavbě
g) hospoda - návrh přísálí - není zdokumentovaný současný stav,
nutno zdokumentovat
h) hasičárna I. etapa - dosud není rozhodnuto o požadovaných
dotacích
i) místostarostka obce upozornila na skládky u silnice vedoucí na
Gajer (v kú. Mikuleč) - starosta obce zjistí u společnosti LIKO
náklady na likvidaci - na jejich úhradě se budou podílet obec
Mikuleč a Lesy ČR
Pan Macháček M. vznesl dotaz na retardéry v obci. Tyto se budou
instalovat v průběhu
měsíce dubna na stejná místa jako v předchozím
roce. Pouze bude 1 nově nainstalován k "Sašáku". Dále se informoval
na náklady vody od firmy VHOS. Do příštího zasedání zastupitelstva
obce starosta ing. Dvořák projedná možnost návrhu na kompletní
péči o vodovod jinou firmou.
Dále bylo upozorněno na parkování na .točně" v horní část obce.
Starosta zajistí instalaci cedule "zákaz stání".
Místostarostka obce projedná s dodavateli prvku na dětské hřiště
jejich nátěr v záruční době.
Při instalaci žlabu u obchodu bude provedena kontrola stavu zídky
ze ztraceného bednění.

starosta obce: ing. Josef Dvořák

Ověřil: Havlíková Anna

Kredvík Pavel v

Vyvěšeno dne: 11.4.2012
Sejmuto dne:
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