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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 19.12.2012

Přítomni:

Omluveni:

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 rozpočtu obce Mikuleč na rok 2013

4)

Seznámení s cenou vodného na rok 2013

5)

Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2012

6)

Vydání příkazu k inventarizaci

7)

Diskuse

Zahájení zasedání: v 16:00 hodin
Ukončení zasedání: v 16:55 hodin

1)

Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
pí. J. Málkovou a pí. L. Bandasovou

zápisu

Hlasování: pro - 4, proti - O, zdržel se - O
2)

3)

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo provedlo kontrolu usnesení z veřejného
zastupitelstva obce Mikuleč konaného dne 7.11.2012.

Schválení rozpočtu obce Mikuleč na rok 2013
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce
Mikuleč na r. 2013. Návrh tohoto rozpočtu byl zveřejněn na úřední
desce obce. Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se
jej schválit.
Hlasování:

4)

zasedání

pro-4, proti-O, zdržel se-O

Seznámení s cenou vodného na rok 2013
Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenou vodného na rok
2013. Vodné bude navýšeno pouze o rozdíl v DHP mezi rokem 2012 a
2013 (cena za 1m3 činí 27,63 Kč. bez DPH).

5)

Schválení Obecně závazné vyhlášky č.l/2012
Zastupitelstvo obce projednalo a tímto schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce Mikuleč o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu. Tato vyhláška stanovuje poplatek za svoz odpadu
ve výši 600 Kč/ občana.
Hlasování: pro - 4, proti - O, zdržel se - O

6)

Vydání příkazu k inventarizaci
Starosta obce vydal příkaz pro provedení inventarizace majetku obce
ke dni 31.12.2012. lnventarizaci majetku provede kontrolní výbor a
předseda kontrolního výboru předá zápis o provedení inventarizace
starostovi obce do 30.1.2013.

Před diskuzí starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 7) Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-2011303jVBj2
Bod 8) Diskuze
7)

Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-2011303/VB/2
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2011303jVBj2.
Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se jej schválit.
Hlasování:

8)

pro-4, proti-O, zdržel se-O

Diskuze
P. Macháček upozornil, že na střeše márnice chybí krajové tašky a
na stav lavičky u vchodu na hřbitově.
Starosta informovalo stavu financí na podílových listech a
cenných papírech. Od 8.6.2012 je k dnešnímu dni vytvořen zisk
celkem 110.000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se 2 nepodepsanými dopisy,
které tímto bere na vědomí a bude se jimi do budoucna zabývat.

starosta obce: ing. Josef DVOřáZ

věřil: Málková Jana
Bandasov' Ludmila

Vyvěšeno dne: 19.12.2012
Sejmuto dne:

