Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice

Zápis 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 23.10.2015, od 18.30 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, Mládková Lenka, Urban Pavel, Votruba Michal,
Antonín Novotný
Zapisovatelkou byla určena Lenka Mládková a ověřovateli zápisu Antonín Novotný a Pavel Urban
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení a program
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
Změna rozpočtu č. 7, změna rozpočtu č. 8.
Schválení výsledků výběrového řízení – výstavba víceúčelového hřiště
Uzavření smlouvy o dílo na výstavbu víceúčelového hřiště
Projednání odkoupení pozemku parc. č. 1362/1 o výměře 3656 m2 za cenu 260 Kč/m2
Výběr architekta na změnu územního plánu č. 1 ze třech nabídek
Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem – změna územního plánu
Projednání a schválení smlouvy č. 15240544 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
Životního prostředí – svážíme bioodpad
Projednání výběru architekta na studii nádvoří zámku a přilehlého pozemku
Podání žádosti o dotaci z POV na rok 2016
Podání žádosti POV Svazek obcí Soběslavsko na rok 2016
Informace
Diskuse
Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 18.30 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)
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Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Všechny body
usnesení byly splněny.
Ad 3) Lenka Mládková seznámila zastupitele a přítomné s rozpočtovou změnou č. 7/2015 a 8/2015.
Změny jsou přílohou zápisu.
Ad 4) Na výstavbu víceúčelového hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení, na které se přihlásilo sedm
firem. Informace o firmách, nabízených cenách a o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je
přílohou zápisu. Pro výstavbu podkladu víceúčelového hřiště byla vybrána firma STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, Praha 5.
Ad 5) Zastupitelé jednali a schválili uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavsport Praha s.r.o.,
IČ: 01388274, sídlem Eichlerova 176/11. Praha 5 za cenu 632 090,- Kč bez DPH na vybudování
víceúčelového hřiště.
Ad 6) ) Pan Votýpka nabídl obci odkup pozemku parc. č. 1362/1 o výměře 3656 m2
za cenu 260 Kč/m2. Tento pozemek bude nabídnut k prodeji na stavební parcely. Zastupitelé odkup
projednali a schválili.
Ad 7) Starosta obce informoval přítomné o změně územního plánu. Byli osloveni 3 uchazeči: Ing.
Arch. Alena Kalinová – 82. 000,- Kč, Ing. Arch. František Pospíšil, Ph. D. – 108.900,- Kč, Ing. Arch. Jiří
Vít – Atelier CONTEC – 127 050,- Kč. Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy s Ing. Arch. Alenou
Kalinovou.
Ad 8) Zastupitelé schválili uzavření smlouvy s vítěznou uchazečkou Ing. Arch. Alenou Kalinovou na
vypracování projektu změny územního plánu za cenu 82.000,- Kč
Ad 9) Na akci Svážíme bioodpad z obce Myslkovice bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí, která byla kladně vyřízena. Celková cena dotace činí: 518.696,50 Kč. Dotace je
čerpána z Fondu soudržnosti 85%, a z Operačního programu Životního prostředí 5%. Obec Myslkovice
se účastní vlastními zdroji ve výši 10%. Zastupitelé Schválili smlouvu č. 15240544 o poskytnutí
podpory.
Ad 10)
Firma COOL COOL v zastoupení panem Mládkem podala rozpočet na dokončení a
zpracování změn studie úprav nádvoří zámku za cenu 67.760,- Kč včetně DPH. Zastupitelé rozpočet
neschválili a rozhodnutí odložili.
Ad 11) Zastupitelé projednali využití dotace z POV na rok 2016. Podání žádosti o dotaci z POV na rok
2016 následně schválili.
Ad 12)
Starosta obce informoval zastupitele o jednání se Svazkem obcí Soběslavsko. Zastupitelé
projednali využití dotace z POV – Svazek obcí Soběslavsko.
Ad 13) Dále starosta informoval přítomné o
•

akci setkání důchodců konané 24.10.2015

•

akci mikulášská nadílka konané 28.11.2015

•

akci adventní koncert konané 20.12.2015
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•

akci zpívání u vánočního stromu konané 23.12.2015

•

výsadbě stromů u zámku

•

oplocení u zámku

•

zahájení řízení – prohlášení zámku za kulturní památku

•

obdržení krajské dotace na projektovou dokumentaci

•

podmínkách rozdělení kompostérů občanům

•

žádosti o odkoupení pozemku manželům Janouškovým

•

podání žádosti – kompostárna

•

smlouvě s projektantem – silnice u trafa

•

žádosti o odkoupení pozemku - pan Hořejš

•

žádosti o příspěvek na kalendář Myslkovice

Ad 14) V diskuzi se občané ptali na vítání občánků, které se bude konat koncem června 2016.
Ad 13) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 hodin.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 23.10. 2015 od 18:30 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/05/2015 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

Schvaluje:
2/05/2015 Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 7/2015 a 8/2015
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
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3/05/2015 Zastupitelstvo schvaluje výběr firmy Stavsport Praha s.r.o. na vybudování víceúčelového
hřiště za cenu 632 090 ,- Kč bez DPH.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
4/05/2015 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavsport Praha s.r.o.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
5/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 1362/1 o výměře 3656 m2
za cenu 260 Kč/m2.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
6/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektu Ing. Arch. Alenou Kalinovou
na změnu územního plánu za cenu 82.000,- Kč
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
7/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Arch. Alenou Kalinovou na vypracování
projektu změny územního plánu.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
8/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy č. 15240544 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu Životního prostředí – program Svážíme bioodpad z obce Myslkovice.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
9/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na rok 2016.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
10/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV – Svazek obcí Soběslavsko
na rok 2016.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
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Přílohy tohoto zápisu:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočtová změna č. 7/2015 a 8/2015
Příloha č. 3: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče.

Zapsala: Lenka Mládková
Ověřovatelé zápisu:
Antonín Novotný …………………………………………….
Pavel Urban ………………………………………….

Starosta obce: Jiří Vrhel
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