Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 29. 7. 2016 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 pět členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš, Votruba Michal,
Mládková Lenka
Omluveni:
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:
1030027453/001 – E.ON Distribuce a.s - přípojka NN Papež.
4. Projednání vyjádření k vyjádření k zápisu z jednání o zajištění poskytování poštovních služeb
Poštou Partner v obci Myslkovice.
5. Změna rozpočtu č. 4 a 5.
6. Projednání pokračování dlažebních prací v parku.
7. Obnova rybníka Návesní.
8. Projednání projektu na rekonstrukci obecního domu č. 91.
9. Odstoupení zastupitele a složení slibu nového člena zastupitelstva obce.
10. Informace: uzavření smlouvy o bez úplatném převodu pozemku 1/3
- multifunkční hřiště - rezervace, úklid, správce, klíče.
- průběh prací před zámkem
- dětské hřiště a altánek

- obnova kanalizace, postup prací
- obecní vyhláška o volném pohybu psů
- příprava na výročí k založení obce, pamětní kniha
- sběrný dvůr, oplocení, vyklizení
11. Diskuze
12. 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.
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: 1030027453/001 s E.ON Distribuce jedná se o přípojku k nové parcele NN p.
Papež, smlouva je úplatná 1 500 Kč.
Ad 4) Starosta seznámil zastupitele se zápisem z jednání z Českou poštou, představení služby
PARTNER, zastupitelé se po diskuzi odmítli zapojit se do služby PARTNER z důvodu nevhodných
prostor na OÚ a obec v součastné době nemá obsluhu služby PARTNER.
Ad 5) Účetní obce seznámila zastupitele se změnou rozpočtu č. 4 a č. 5 přílohy zápisu, zastupitelé je
následně schválili.
Ad 6) Zastupitelé obce projednali a schválili rozsah dlažebních prací u parketu.
Ad 7) Obec obdržela příslib dotace na obnovu rybníka Návesní ve výši 2 479379 z ministerstva
zemědělství, zastupitelé souhlasí s příslibem dotace a schvalují s finanční spoluúčast obce ve výši 500
tisíc.
Ad 8) Obec obdržela příslib dotace na projekt – rekonstrukce domu č.p. 91 zastupitelé projednali a
následně schválili zadání výběrového řízení na zhotovení projetu, výsledkem projektu by měly být
malometrážní byty, půdní vestavba a případně jedna provozovna pro služby občanům.
Ad 9) Dne 29. 7. 2016 byla starostovi obce doručena písemnost, ve které se pí. Lenka Mládková
vzdala svého mandátu zastupitele obce Myslkovice. Její místo nahradí Bc. Roman Pölderl, který složil
slib zastupitele s měsíční odměnou 491 Kč s platností od 1. 8. 2016
Ad 10) V Informacích starosta seznámil zastupitele a přítomné s uzavřením smlouvy o bezplatném
převodu pozemku 3/13 pozemek pod altánkem v parku, dále s provozem multifunkčního hřiště –
rezervace, správce, klíče a úklid, dále starosta seznámil s průběhem úprav před zámkem, obnova
kanalizace která právě probíhá a následně bude opravena komunikace, k výročí 650 let založení obce
bude vydána pamětní kniha vázaná, celobarevná o 200 stranách, dále bylo jednáno o vyhlášce o

volném pohybu psů, zastupitelé pověřili starostu o bližší informace k dané vyhlášce.
Ad) 11 V diskuzi nezazněli žádné připomínky.
Ad 12) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 29. 7. 2016 od 19 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/04/2016 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2/04/2016 Vzdání se mandátu zastupitele pí. Lenky Mládkové a složení slibu zastupitele Bc. Romana
Pöldrela.
Neschvaluje:
3/04/2016 Provoz pobočky PARTNER České pošty.

7 hlas ů pro

Schvaluje:
4/04/2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030027453/001
E.ON přípojka NN p. Papež.
7 hlas ů pro
5/04/2016 Změnu rozpočtu č 4 a č. 5.

7 hlas ů pro

6/04/2016 Rozsah dlažebních prací dle předloženého návrhu.

7 hlasů pro

7/04/2016 Finanční spoluúčast na obnovu rybníka Návesní ve výši 500 tisíc.

7 hlasů pro

8/04/2016 Zadání výběrového řízení na projekt- rekonstrukce domu č.p. 91.

7 hlasů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Změna rozpočtu č. 4
3. Změna rozpočtu č. 5
4. Žádost o uvolnění z funkce zastupitele
5. Slib člena zastupitele obce

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Ji ří Vrhel

