Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice

Zápis 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin
na OÚ
Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla
zveřejněna na úřední desce. Starosta dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce
konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Luňák Lubomír, Novotný Antonín, Mládková Lenka, Urban Pavel,
Votruba Michal
Zapisovatelkou byla určena Lenka Mládková a ověřovateli zápisu Lubomír Luňák a Antonín Novotný.
Program:
1. Zahájení a program
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
3. Žádost pana Rudolfa a Jaroslavy Zevlových, Myslkovice č.p. 72 o odprodej pozemků č.p.
1212/27 o výměře 32 m2 a 40/13 o výměře 76 m2 v k.ú. Myslkovice
4. Návrh – program obnovy venkova na rok 2015 až 2020 – projednání, schválení
5. Změna rozpočtu č. 2 a 3
6. Projednání a rozhodnutí investování částky 68.600 Kč z DOS Soběslavsko dotace z POV
7. Projednání výběru dodavatelů na odstranění staveb a úpravy veřejných prostranství
8. Určení místa ke sběru bioodpadu
9. Projednání případného prohlášení zámku v Myslkovicích za kulturní památku
10. Projednání dopisu od pana Vondráška a následné odpovědi starosty
11. Projednání výběru architekta
12. Opravy cest
13. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
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14. Projednání zájezdu do Prahy na oslavu M. J. Husa
15. Informace
16. Diskuze
17. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19.00 hod. a určil zapisovatele. Starosta obce
seznámil přítomné s návrhem programu. Program zasedání byl zastupitelstvem obce Myslkovice
jednohlasně schválen.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Všechny body
usnesení byly splněny.
Ad 3) Zastupitelé jednali a schválili žádost pana Rudolfa a Jaroslavy Zevlových, Myslkovice č.p. 72
ohledně odprodeje pozemků č.p. 1212/27 o výměře 32 m2 a 40/13 o výměře 76 m2 v k.ú. Myslkovice
Ad 4) Starosta obce seznámil přítomné s obsahem návrhu programu obnovy venkova na rok 2015 až
2020. S návrhem se zastupitelé seznámili, projednali a následně ho schválili. Návrh bude vyvěšen na
internetových stránkách.
Ad 5) Paní Jaroslava Syrovátková seznámila zastupitele a přítomné s rozpočtovými změnami
č. 2/2015 a 3/2015. Změny jsou přílohou zápisu.
Ad 6) Zastupitelé jednali o dotaci z POV z DOS Soběslavsko. Celková částka 68.600 Kč, z toho
příspěvek obce činí 21.000 Kč. Zastupitelé příspěvek projednali a dohodli se ho investovat do
mobiliáře.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s výběrem firem na odstranění budov, drcení, úpravy
prostranstvích a osázení. Výběr provedl starosta společně místostarostou dle vnitřní směrnice.
Ad 8) Zastupitelé jednali o místu, kam by mohli občané vyvážet bioodpad. Návrhem byl prostor za
hřištěm, se kterým všichni souhlasili. Dále jednali o umístění kontejnerů v obci.
Ad 9) Starosta obce informoval zastupitele a přítomné o návštěvě z krajského Národního
památkového ústavu, kteří se zajímali o zámek a jeho následné prohlášení za kulturní památku. O
svém konečném vyjádření budou informovat.
Ad 10) Dne 6. 4. 2015 byl doručen dopis od pana Štěpána Vondráška, ve kterém se obrací na pana
starostu a zastupitele s dotazy ohledně vývoje na pozemcích zámeckého areálu s žádostí, o písemné
vyjádření. S dopisem od pana Š. Vondráška a následné odpovědi starosty byli zastupitelé seznámeni a
požádáni o případné doplnění. Starosta obce dopis a odpovědi přečetl. Přítomní se ke každému
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z bodů mohli dále vyjádřit. Přítomní občané nesouhlasili s pokácením stromů a s demolicí budov,
které se mohly dále využívat. Ing. Jan Vítek namítl, že pokácené stromy byly zdravé. Pan David
Andrlíček vytkl nedostatečné informování občanů ohledně záměrů s daným pozemkem, proti tomu
se ohradila paní M. Hodinářová. Starosta obce vysvětlil, že údržba budov je nákladná a na zámku jsou
k dispozici volné prostory. Občané vyjádřili obavu ze zbourání kamenné zídky. Starosta reagoval, že
kamenná zídka bude součástí návrhu projektu architekta. Přítomní dále diskutovali ohledně výstavby
chodníku na pozemku u zámku a rozšíření silnice vedle kamenné zídky. Pan David Andrlíček navrhl
vedení chodníku nad zídkou. Dalším tématem bylo překračování rychlosti na komunikaci ve směru od
Brandlína do Myslkovic. Pan Dušan Kozel požádal o umístění radaru měření rychlosti. Obec se tímto
problémem bude dále zabývat.
Ad 11) Starosta obce navrhl oslovit dva architekty, kteří vypracují projekt na obecní pozemek u
zámku. Pan David Andrlíček nabídl kontakt na architekty.
Ad 12) V plánu obce jsou opravy cest. Jedná se o cestu kolem hřiště ke hřbitovu. Od Lišků na konec
aleje. Další cesty, které potřebují opravu. Na zpevnění cest se použije materiál z demolice.
Ad 13) Paní Syrovátková zastupitele a přítomné seznámila se Zprávou inventarizační komise za rok
2014. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.
Ad 14)
Starosta obce a Michal Votruba připravují zájezd do Prahy – odlévání zvonu k letošní
připomínce 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Betlémské kapli.
Ad 15) Informace


Starosta informoval o opravě cesty kolem rybníku Člunovce. Oslovil pana Wratislava ohledně
jeho odbahnění. Pan Wratislav odmítl, návazně na odmítavé stanovisko pana Wratislava,
starosta obce požádal o odprodej rybníku obci. Zastupitelé s tímto záměrem souhlasí.



Dokončení bourání.



Starosta podal zastupitelům informace z jednání svazku obcí.



Cesta u trafa.



Starostka obce Roudná informovala o možnosti získání truhlíků na výsadbu.

Ad 16) Diskuze proběhla během jednání. Lubomír Luňák navrhl prodloužení chodníku u Zevelů.
Ad 17) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 21:00 hodin.

3

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2018 od 19:00 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/02/2015 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

Schvaluje:
2/02/2015 Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Rudolfa a Jaroslavy Zevlových, Myslkovice č.p. 72
ohledně odprodeje pozemků č.p. 1212/27 o výměře 32 m2 a 40/13 o výměře 76 m2 v k.ú. Myslkovice
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
3/02/2015 Zastupitelstvo schvaluje návrh – program obnovy venkova na rok 2015 až 2020
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)

4/02/2015 Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2015 a 3/2015
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
5/2/2015 Zastupitelstvo schvaluje investici částky 68.600 Kč z DOS Soběslavsko dotace z POV do
mobiliáře z toho příspěvek obce bude činit 21.000 Kč.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
6/2/2015 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv s těmito dodavateli –
Demolice a urovnání na poz. St 1/1 – Spilka a Říha Soběslav, IČ:45021309
Drcení stavební sutě – HB Radek Brožovský Chotoviny, IČ:41910303
Terénní úpravy dozerem p.č. 1311 – Servis –technika – služby Soběslav, IČ:60838701
Úpravy na veřej. prostranství na p.č.1311 a ST 1/1 – Jiří Koranda Radimov,IČ:72190680
Osázení pozemků ST1/1 a p.č.1311 – Vladimír Němec Soběslav, IČ:45017344
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi 0)
7/2/2015 Zastupitelstvo schvaluje vymezený prostor za hřištěm pro vyvážení bioodpadu občany
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
8/2/2015 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014.
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(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
Přílohy tohoto zápisu:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočtová změna č. 2/2015 a 3/2015
Příloha č. 3: Návrh – program obnovy venkova na rok 2015 až 2020
Příloha č. 4: Zpráva inventarizační komise za rok 2014

Zapsala: Lenka Mládková
Ověřovatelé zápisu:
Lubomír Luňák …………………………………………….
Antonín Novotný ………………………………………….

Starosta obce: Jiří Vrhel
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