Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice

Zápis 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 5. 9. 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, Mládková Lenka, Urban Pavel, Votruba Michal
Omluven: Antonín Novotný
Zapisovatelkou byla určena Lenka Mládková a ověřovateli zápisu Michal Votruba a Jiří Čermák.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Zahájení a program
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
Projednání prodeje pozemku 1212/22
Projednání koupě rybníka Člunovec
Změna rozpočtu č. 5/2015
Změna rozpočtu č. 6/2015
Návrh na schválení zprávy na uplatnění územního plánu obce Myslkovice
Projednání výsledků studií architektů, o výběru architekta a oznámení podepsání smlouvy
z Jihočeským krajem na poskytnutí dotace z programu obnovy venkova – Úprava veřejných
prostranství v obci Myslkovice.
Výstavba multifunkčního hřiště – oslovení firem
Informace
Diskuze
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 6, proti 0, zdrželi se 0)
Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Všechny body
usnesení byly splněny.
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Ad 3) Zastupitelé jednali a schválili prodej pozemku č. parc. 1212/22 o výměře 97 m2 /50,- Kč , v k.ú
Myslkovice manželům Hrbkovým, bytem Myslkovice č.p. 29.
Ad 4) Zastupitelé projednali nákup rybníka Člunovec č. parc. 1332 o výměře 12231 m 2 od pana
Wratislava za cenu celkem 300.000,- Kč a následně schválili.
Ad 5) Lenka Mládková seznámila zastupitele a přítomné s rozpočtovou změnou č. 5/2015.
Změna je přílohou zápisu.
Ad 6) Lenka Mládková seznámila zastupitele a přítomné s rozpočtovou změnou č. 6/2015.
Změna je přílohou zápisu.
Ad 7) Starosta obce informoval přítomné o návrhu na schválení zprávy na uplatnění územního plánu
obce Myslkovice. Zastupitelé projednali a schválili zprávu o ÚP Myslkovice.
Ad 8) V návaznosti na prezentaci návrhů architektů 23. 7. 2015 zastupitelé informovali o výsledcích a
rozhodnutích. Zastupitelé pověřili starostu k oslovení architektů ze společnosti COLL COLL, Sněmovní
15, 118 00 Praha 1. zastoupené panem Liborem Mládkem. Prozatím bude v řešení první část
pozemku - u zámku do prostoru, kde stály hospodářské budovy. V plánu je rekonstrukce nádvoří,
výstavba dětského hřiště, vysázení stromové aleje podél výstavby nových rodinných domů, přesun
železného plotu kolem vybudovaného chodníku. Obec podepsala smlouvu z Jihočeským krajem a
obdržela dotaci z programu obnovy venkova na úpravy veřejných prostranství ve výši 190 tisíc.
Ad 9) V minulém a letošním roce obec zažádala o dar ze společnosti ČEPS a.s. Žádost byla kladně
vyřízena. Dar bude použit na výstavbu víceúčelového hřiště. Zastupitelé pověřují pana starostu
k oslovení třech firem.
Ad 10) Dále starosta informoval přítomné o
•

plánovaném zaměření a odkoupení pozemku od paní Šárky Polotňanko

•

směně pozemků pana Karla Kováře s firmou Agro Beta

•

opravách kanalizace a napojení stavebníků

•

okopání zámku, drenáž

•

vyjádření zastupitelů k dopisům od pana Vondráška a místního občanského sdružení

•

výročí v roce 2017 – založení obce 650 let, odlití zvonu

•

kultuře – zábava pořádaná místními hasiči, setkání důchodců, vánoční koncert

•

doplnění vánoční výzdoby

Ad 11) V diskuzi přítomní občané požadovali
• vyhlašování informací místním rozhlasem v pozdnějších hodinách
• lepší slyšitelnost rozhlasu na konci obce ve směru k Brandlínu
• rozesílání vyhlašovaných informací mailem
• informování o úmrtí
• více kontejnerů na plasty a papír
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Ad 12) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 hodin.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 5.9.2015 od 19:00 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/04/2015 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

Schvaluje:
2/04/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č parc. 1212/22, o výměře 97 m2 /50,- Kč v
k.ú. Myslkovice manželům Hrbkovým, Myslkovice č.p. 29.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
3/04/2015 Zastupitelstvo schvaluje nákup rybníka Člunovec č. parc. 1332 o výměře 12231 m 2 vodní
plocha za cenu celkem 300.000,(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
4/04/2015 Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2015
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
5/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 6/2015
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
6/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje projednání zprávy o uplatnění ÚP Myslkovice.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)

Ukládá:
7/4/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu k oslovení firmy COLL COLL, Sněmovní 15,
118 00 Praha 1 zastoupenou panem Liborem Mládkem.
8/4/2015
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Zastupitelstvo pověřuje starostu k oslovení třech firem k výstavbě víceúčelového hřiště.

Přílohy tohoto zápisu:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočtová změna č. 5/2015 a 6/2015
Zapsala: Lenka Mládková
Ověřovatelé zápisu:
Michal Votruba …………………………………………….
Jiří Čermák ………………………………………….

Starosta obce: Jiří Vrhel
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