Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 5/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 3. 10. 2016 od 18.00 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, Pölderl
Roman.
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. Změna rozpočtu č. 6.
4. Projednání smlouvy o partnerství s destinační společností TOULAVA,o.p.s. a obcí Myslkovice.
5. Projednání změny poplatků za svoz komunálního odpadu a za stočné.
6. Informace: nové dlažby v podloubích zámku a pod balkonem.
7. Diskuze
8. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 18,00 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) Účetní obce seznámila zastupitele se změnou rozpočtu č. 6 (příloha zápisu), zastupitelé ji
následně schválili.

Ad 4) Starosta obce seznámil zastupitele s došlou smlouvou o partnerství mezi obcí Myslkovice a
destinační společností TOULAVA, o.p.s., zastupitelé obce ji projednali a rozhodli neschválit.
Ad 5) Zastupitelé jednali o zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a stočného, pověřili
starostu obce k předložení všech nákladů spojených s likvidací odpadů.
Ad 6) V Informacích starosta seznámil zastupitele a přítomné se zhotovením dlažeb v podloubích
zámku a pod balkonem a s prověřením možností čerpání dotací na tuto akci, dále seznámil
s dokončenými a předanými pracemi – kanalizace s opravou komunikací, dětské hřiště, dlaždické
práce, úprava prostranství u zámku a nové osvětlení. Seznámil přítomné s připravovaným setkáním
důchodců dne 22. 10. 2016, dále s dokončenými akcemi kanalizace a komunikace v jihovýchodní části
obce, dlažby nádvoří zámku, osvětlení prostranství u zámku, terénní úpravy po odstraněných
stavbách u zámku.
Ad) 7 V diskuzi nezazněli žádné připomínky.
Ad 8) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 19:30 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 3. 10. 2016 od 18 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/05/2016 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

Neschvaluje:
2/05/2016 Smlouvu o partnerství s Destinační společností TOULAVA, o.p.s.

7 hlasů pro

Schvaluje:
3/05/2016 Změnu rozpočtu č 6. v předloženém znění

7 hlas ů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Změna rozpočtu č. 6

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Ji ří Vrhel

