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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 7.11.2012

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)

Kontrola usnesení

3)

Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.IV-12-2008982/VB/1

4)

Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.IV-12-2008435/VB/1

5)

Určení předsedy kulturní komise

6)

Schválení ceny pozemků - p. Kabát

7)

Projednání výměny svítidel (veřejné osvětlení)

8)

Výběr typu kanalizace - projekt

9)

Seznámení s cenou vodného

10)

Diskuse

Zahájení zasedání: v 17: 00 hodin - nepřítomen
Od 17: 30 hodin - přítomen p. Kredvík Pavel
Ukončení zasedání: v 18: 05 hodin

1)

p. Kredvík Pavel

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

zápisu

Hlasování: pro - 6, proti - O, zdržel se - O
2)

3)

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo provedlo kontrolu usnesení z veřejného
zastupitelstva obce Mikuleč konaného dne 27.9.2012.

zasedání

Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene

č. IV-12-2008982/VB/l
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2008982jVBj1.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:
4)

pro-6, proti-O, zdržel se-O

Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene

č. IV-12-2008435/VB/l
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2008435jVBjl.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:
5)

pro-6, proti-O, zdržel se-

Určení předsedy kulturní komise
Předsedou kulturní komise zastupitelstvo
Nedělu.
Hlasování:

6)

obce potvrdilo

p. Jaroslava

pro-S, proti-O, zdržel se-1

Schválení ceny pozemků - p. Kabát
S odvoláním na usnesení č.4 ze dne 27.9.2012 a po zpracování GP
č.152-241j2012
zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku
parc. Č. 261j4 a 95 cenu 25.360,-- Kč p. Robertu Kabátovi , bytem
Mikuleč č.p. 60. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provést

náležitosti spojené s prodejem pozemku. Náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
Hlasování:
7)

pro - 5, proti - O, zdržel se - 1

Projednání výměny svítidel (veřejné osvětlení)
Starosta obce zajistí cenovou nabídku na výměnu svítidel - firma
Macek elektro

8)

Výběr typu kanalizace - projekt
Zastupitelstvo obce na základě zpracované studie schvaluje zhotovení
projektu gravitační kanalizace.
Hlasování:

9)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Seznámení s cenou vodného
Seznámení s cenou vodného na rok 2013 bude zastupitelstvo proběhne
na příštím zasedání z důvodu jednání zástupců svazku až dne
8.11.2012.

10) Diskuze
P. Macháček přednesl možnost protažení valu u pozemku
určených k nové výstavbě. Dále se informoval na možnost zajištění
kontejneru na trávu a suť v horní části obce. Kontejnery budou
zajištěny po stanovení pozemku a úpravě podkladu na jejich uložení.
Dále navrhl vymalování sálu a předsálí. Bude řešeno v průběhu
příštího roku.
Starosta informovalo stavu řešení územního plánu - probíhá
1.kolo připomínek od státních orgánu.
Starosta obce projednal s p. Bačovským Fr. odklizení vraků aut z
přístupové cesty. Panem Bačovským přislíbeno odstranění do konce
měsíce listopadu.
Nesekání trávy na soukromých pozemcích. Ze zákona je občan
povinen své pozemky min.2x ročně posekat. Kontrolní komise
provede kontrolu po obci a na příštím zasedání zastupitelstva obce
předloží zastupttelům seznam neudržovaných pozemku - trvá předání
soupisu.
Paní Havlíková přednesla návrh, aby příští taneční zábava v obci
byla maškarní a návrh na instalaci prvku na dětské hřiště pro malé
děti (cca 1 rok). Místostrostka obce zjistí možnosti instalace
certifikovaných dětských prvku v této věkové kategorii.

Pí. Bandasová se informovala na Vítání občánků,
v měsíci lednu. Termín bude upřesněn.

starosta obce: ing. Josef Dvořák

Vyvěšeno dne: 14.11.2012
Sejmuto dne:

Toto proběhne

