Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 22. 4. 2016, 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 pět členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš
Omluveni: Mládková Lenka, Votruba Michal
Zapisovatelem byl určen Jiří Vrhel a ověřovateli zápisu Jiří Čermák a Pavel Urban.
Program:
1. Zahájení a program.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
3. Projednání uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č: VB/20/16/RTA/BA – Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje – bezúplatná – ČOV.
4. Projednání uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č: 483/2016-SML/413263 – Povodí Vltavy –
úplatná 10 000 Kč za jeden pozemek celkem 20 000 Kč + DPH.
5. Projednání žádosti Jiřího Vančaty o odprodej pozemku 1212/28 o výměře 7m2, za cenu 50 Kč
za m2.
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabel
NN – přípojka Švepeš.
7. Návrh na podání žádosti o dotaci na opravu a odbahnění rybníka Návesní a schválení
spolufinancování.
8. Oznámení o schválení dotací z Jihočeského kraje a MMR.
9. Změna rozpočtu č. 1 a 2.
10. Návrh členů do výběrových komisí na zhotovitele – stavební úpravy nádvoří zámku
- oprava a obnova kanalizace
- d ětské hřiště v Myslkovicích
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11. Projednání návrhu urbanistické studie na pozemcích 1/1, 1/6, 1908, 1910, 22/19
12. Žádost firmy Stavosport Praha o navýšení ceny za dokončení multifunkčního hřiště
13. Žádost občanského sdružení o informace k zahajovaným stavbám v obci
14. Informace
15. Diskuze
16. 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.
Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Všechny body
usnesení byly splněny.
Ad 3) Zastupitelé obce projednali a následně schválili uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č:
VB/20/16/RTA/BA se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje jedná se o kanalizační řád k ČOV,
smlouva je bezúplatná.
Ad 4) Zastupitelé obce projednali a následně schválili uzavření smlouvy zřízení služebnosti č:
483/2016-SML/416243 s Povodím Vltavy. Jedná se o kanalizační řád k ČOV smlouva je úplatná za
20 000 Kč a DPH.
Ad 5) Zastupitelé projednali a následně schválili prodej pozemku 1212/28 o výměře 7m2 za 50Kč/m2.
Jedná se o oplocený pozemek před domem žadatele, pro obec nepotřebný, záměr prodeje byl řádně
zveřejněn na úředních deskách.
Ad 6) Zastupitelé obce projednali a následně schválili uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, jedná se o kabel NN přípojka p. Švepeš.
Ad 7) Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti na opravu a odbahnění rybníka
Návesní a její spolufinancování.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany, že obci byly schváleny žádosti o dotace na
stavební úpravy nádvoří zámku z POV Jihočeského kraje 240 000 Kč, na opravu a obnovu kanalizace
z programu Rozvoj venkova a krajiny Jihočeského kraje 1,6 mil. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj –
dětské hřiště v Myslkovicích 318 000 Kč.
Ad 9) Účetní obce pí. Syrovátková seznámila zastupitele s navrhovanou změnou rozpočtu č.1 a 2,
zastupitelé je následně schválili.
Ad 10) Zastupitelé projednali a následně navrhli ke schválení členy do výběrových komisí na
zhotovitele: stavební úpravy nádvoří zámku – Jiří Čermák, Jiří Vrhel, Antonín Novotný
oprava a obnova kanalizace – Jiří Vrhel, Antonín Novotný, Jiří Čermák
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dětské hřiště v Myslkovicích – Luboš Luňák, Pavel Urban, Jiří Vrhel

,
Ad 11) Zastupitelé jednali o úpravách prostranství před zámkem, konečné úpravy podléhají schválení
architektky.
Ad 12) Zastupitelé projednali a neschválili žádost firmy Stavosport Praha o navýšení ceny za
dokončení multifunkčního hřiště, jiné lajnování.
Ad 13) Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí občanského sdružení VoxAccoli o informace
k zahajovaným stavbám. Starosta informoval, že všechny zahajované stavby, úpravy i opravy jsou
vždy projednány v zastupitelstvu a následně zveřejněny na úředních deskách, starosta poděkoval
panu prezidentovi sdružení VoxAccoli za nabídnutou pomoc a informace o možných dotacích.
Ad 14) Informace – multifunkční hřiště, dokončení, zahájení, provoz: hřiště je dokončeno, zahájení
proběhne dne 7. května turnajem v nohejbale od 9 hodin.
-

pálení čarodějnic - zahájení srazem u zámku odchod na hřiště, pořádají hasiči
s obecním úřadem

-

divadelní představení spolku Chvalovský ze Soběslavi v měsíci červnu

-

hasičská zbrojnice - oprava bývalé klubovny

-

vernisáž fotoklubu 21. května

-

vítání občánků v červnu

Ad 14) V diskuzi nikdo neměl žádných dotazů.
Ad 15) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:10 hodin.
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