Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 3/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 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, Michal Votruba
Omluveni: Mládková Lenka
Zapisovatelem byl určen Jiří Vrhel a ověřovateli zápisu Jiří Čermák a Antonín Novotný
Program:
1. Zahájení a program.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
3. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č:
1030031303/001 – E.ON Distribuce - přípojka NN Kratochvíl.
4. Projednání nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 – Požární řád obce.
5. Změna rozpočtu č. 3.
6. Schválení výběru zhotovitele – Stavební úpravy nádvoří zámku a uzavření smlouvy se
zhotovitelem.
7. Schválení výběru zhotovitele – Myslkovice – Obnova kanalizace a uzavření smlouvy se
zhotovitelem.
8. Schválení výběru zhotovitele - Dětské hřiště v Myslkovicích uzavření smlouvy se zhotovitelem.
9. Projednání uzavření darovací smlouvy na dar od manželů Molkových.
10. Závěrečný účet za rok 2015.
11. Účetní uzávěrka.
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
13. Informace: multifunkční hřiště zahájení, provoz

- divadelní představení spolku Chvalovský
- dětský den
- taneční zábava hasiči
- koncert kapely Doubravanka
- průběh prací před zámkem
- nové sběrné místo na tříděný odpad
- přípravy na výročí k založení obce

14. Diskuze
15. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19 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 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č: 1030031303/001 s E.ON Distribuce jedná se o přípojku k nové parcele NN p.
Kratochvíl, smlouva je úplatná 500 Kč.
Ad 4) Zastupitelé obce projednali a následně schválili novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
Požární řád obce.
Ad 5) Účetní obce seznámila zastupitele se změnou rozpočtu č. 3 příloha zápisu zastupitelé ji
následně schválili.
Ad 6) Zastupitelé obce projednali a následně schválili protokol o výběru zhotovitele – stavební úpravy
nádvoří zámku a pověřili starostu k uzavření smlouvy s vítěznou firmou Lom Horní Dvorce, s.r.o. za
cenu 599 700,20 Kč včetně DPH.
Ad 7) Obec zadala firmě TARIKA Tábor, s.r.o. výběrové řízení na zhotovitele Myslkovice – obnova
kanalizace, zastupitelé projednali a následně schválili výsledek výběrového řízení a pověřili starostu
uzavřít smlouvu s vítěznou firmou – Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. za cenu bez DPH
3 197 509,09 Kč.
Ad 8) Zastupitelé projednali a následně schválili protokol o výběru zhotovitele – dětské hřiště
v Myslkovicích a pověřili starostu k uzavření smlouvy s vítěznou firmou – TRANTOŠ s.r.o., za cenu
445 000 Kč včetně DPH.

Ad 9) Manželé Molkovi nabídli obci darem pozemek parc. č. 735/45 o výměře 111m2 k rozšíření cesty
parc.č. 1212/4, rozšíření cesty byla podmínka stavebního úřadu k vydání stavebního povolení ke
stavbě rodinného domu. Hodnota daru je 50 Kč za 1 m2, což je cena obvyklá v místě za obdobný
pozemek. Zastupitelé s přijetím daru souhlasí.
Ad 10) Účetní obce pí. Syrovátková seznámila zastupitele se Závěrečným účtem za rok 2015.
Závěrečný účet obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, včetně zprávy z auditu a je dostupný na
webových stránkách obce. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce. Do doby
zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé ho následně schválili.
Ad 11) Zastupitelé rovněž projednali a následně schválili účetní uzávěrku za rok 2015. Účetní
uzávěrka je složena z výkazu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Výsledek hospodaření činí
1 401 035,93 Kč. Tento výsledek bude k datu schválení účetní uzávěrky převeden na účetní výsledek
hospodaření minulých účetních období. Náklady a výnosy se týkají hlavní činnosti obce.
Ad 12) Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2015,
provedené pověřeným kontrolorem Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 5. 11. 2015 a 11. 5.
2016 s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny nedostatky a chyby.
Ad 13) Informace: starosta seznámil zastupitele a přítomné se zahájeným provozem na
multifunkčním hřišti a s připravovanou rezervací hrací plochy, dále seznámil přítomné
s připravovanými akcemi – 4. 6. v sobotu od 15,30 hodin se uskuteční dětský den v parku u zámku,
11. 6. v sobotu od 20 hodin se představí v zámeckém parku divadelní spolek Chvalovský ze Soběslavi,
1. 7. v pátek pořádají hasiči taneční zábavu, 5. 7. v úterý od 15 hodin koncert kapely Doubravanka,
dále starosta seznámil s průběhem prací před zámkem, s přípravami na oslavu výročí 650 let založení
obce, která se uskuteční 17. června 2017, obec zřídí nové místo na třídění odpadů u silnice na
Brandlín u Zradičků.
Ad) 14 V diskuzi zazněly připomínky k rybníku Člunovec – pravidla při chytání ryb a obsečení rybníka,
obojí je v řešení.
Ad 15) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016 od 19 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/03/2016 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2/03/2016 Bere na vědomí přezkum hospodaření za rok 2015 provedený kontrolorem Krajského
úřadu Jihočeského kraje ve dnech 5. 11. 2015 a 11. 5. 2016 s tímto závěrem: Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Schvaluje:
3/03/2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030031303/001
E.ON přípojka NN p. Kratochvíl.
6 hlas ů pro
4/03/2016 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 Požární řád obce.

6 hlasů pro

5/03/2016 Zhotovitele na akci- stavební úpravy nádvoří zámku firmu: Lom Horní Dvorce s.r.o. a
pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo.
6 hlas ů pro
6/03/2016 Zhotovitele na akci- Myslkovice – obnova kanalizace firmu: Radouňská vodohospodářská
společnost a.s. a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo.
6 hlas ů pro
7/03/2016 Zhotovitele na akci – dětské hřiště Myslkovice firmu: TR ANTOŠ s.r.o. a pověřuje starostu
uzavřít smlouvu o dílo.
6 hlas ů pro
8/03/2016 Přijetí daru pozemek parc. č. 735/45 o výměře 111m2 od manželů Molkových.
6 hlas ů pro
9/03/216 Změnu rozpočtu č.3.

6 hlas ů pro

10/03/2016 Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2015. Závěrečný účet za rok 2015 se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
6 hlasů pro
11/03/2016 Účetní uzávěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015 a dále schvaluje převod výsledku
hospodaření běžného období roku 2015 ve výši 1 401 035,93 Kč na účet „ Výsledek hospodaření
minulých účetních období.“
6 hlas ů pro
Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina

Ověřovatelé zápisu:

2. Změna rozpočtu č.3

Jiří Čermák -

3. Závěrečný účet

Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Ji ří Vrhel -

