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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 16.05.2012

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 smlouvy o poskytnutí grantu Podpora pořízení územních plánů v roce 2012

4)

Schválení Závěrečného účtu obce Mikuleč za rok
2011

5)

Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.

6)

Informace o dotaci na projekt "kanalizace"

7)

Informace o dotaci na projekt "hasičárna"

8)

Diskuse

Zahájení zasedání: v 17: 00 hodin
Ukončení zasedání: v 18: 25 hodin
Před zahájením jednání starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 8) Schválení bezúplatného převodu pozemku Č. 2225 v k.ú. Mikuleč
Bod 9)

Diskuze

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

1)

Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
p. J. Nedělu a p. M. Šlesingera

zápisu

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

3)

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo provedlo kontrolu usnesení z veřejného
zastupitelstva obce Mikuleč konaného dne 4.4.2012.

Schválení smlouvy o poskytnutí grantu - Podpora pořízení
územních plánů v roce 2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy na
poskytnutí grantu: Podpora pořízení územních plánu v roce 2012.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:

4)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Schválení Závěrečného účtu obce Mikuleč za rok
2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet na rok 2011 bez
výhrad.
Hlasování:

5)

zasedání

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Přijetí úvěru od České spořitelny a.s,
Zastupitelstvo obce schvaluje:
podle § 85, písmo j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve zneru
pozdějších předpisu uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od
České spořitelny a.s. (IČ_ 45244782) ve výše 1.000.000,-Kč na
financování
investice "Oprava komunikace",
"Přeložka vodovodu",
"Oprava hasičské zbrojnice" se splatností do 2 let a zajištěného
budoucími příjmy obce.
Hlasování: pro-7, proti-O, zdržel se-O

6}

Informace o dotaci na projekt "kanalizace"
Starosta obce informoval
projekt "kanalizace".

zastupitele

o průběhu

stavu dotací na

7}

Informace o dotaci na projekt "hasičárna"
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu
stavu dotací na
projekt .haslčáma''.
V první etapě se bude dělat střecha.

S}

Schválení bezúplatného převodu pozemku č. 2225 v k.ú,
Mikuleč
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku č.2225
v k.ú. Mikuleč.
Hlasování:

9}

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Diskuze
Starosta seznámil zastupitele se stavem k zasíťování pozemku
určených k výstavbě. Dále se vyjádřil k možnosti změny dodavatele
vody - smlouva s roční výpovědí, musí souhlasit vlastníci svazku.
Pí. Bandasová se informovala na dětský den. Pí. Macháčková navrhla
možnost účasti kouzelníka, divadélka. Místostarostka obce zajistí
účast kouzelníka.
P. Macháček vznesl dotaz na možnost použití dřeva z vlastních lesu
obce na "Opravu hasičárny" a dotaz ohledně internetu
zprostředkovaného firmou Telefonica 02.

starosta obce: ing. Josef Dv řák

Ověřil: Neděla Jaroslav)jJv

Slesinger Miroslav

Vyvěšeno dne: 23.5.2012
Sejmuto dne:
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