Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
6/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 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 sedm členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš, Votruba Michal, Bc.
Polderl 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. Projednání podání žádosti z POV na rok 2017
4. Projednání výsledku výběrového řízení – Obnova rybníka Návesní Myslkovice
5. Inventurní komise
6. Návrh na podání žádosti o dotaci z JK na obnovu a údržbu památek – kamenná dlažba, podlahy
v podloubích, pod balkonem a v altánku
7. Návrh na podání žádosti dotaci z JK – Obnova a dostavba kanalizace od rybníka Člunovec
8. Návrh na podání žádosti – Obnova rybníka Člunovec
9. Projednání změny výše poplatků za svoz komunálního odpadu a stočného
10. Určení místa pro konání slavnostních obřadů
11. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č:
1030032736/001 – E.ON Distribuce a.s - Kabel NN Molek
12. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č:

1030034270/001 – E.ON Distribuce a.s. – Kabel NN Suchan
13. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č:
1030034270/001 E.ON Distribuce a.s, - Kabel NN Mazouch
14. Projednání návrhu na pořízení ručně malované mapy
15. Změna rozpočtu č. 7 a 8
16. Návrh na poražení a odprodej 14 kusů bříz u víceúčelového hřiště
17. Příprava rozpočtu na rok 2017
18. Projednání návrhu na projekt budovy č.p. 91 Lihovar
19. Projednání žádosti o poskytnutí dotace společnosti Prevent
20. Projednání změny nájemce pohostinství na zámečku a výši nájmu
21. Informace - vánoční výzdoba, zpívání u vánočního stromu, mikulášská nadílka, adventní
koncert
22. Diskuze a závěr
Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 18,00 hod. a určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu. 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 projednali a následně schválili podání žádosti o dotaci z JK POV na rok 2017 na akci
oprava chodníků ve východní části obce.
Ad 4) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení – Obnova rybníka Návesní,
Myslkovice, zastupitelé souhlasí s výsledkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o dílo
s vítěznou firmou PAS Natura s.r.o. IČ: 26035782, za cenu 2.440.179,99 bez DPH.
Ad 5) Zastupitelé jmenovali členy inventurní komise ve složení – Urban, Čermák.
Ad 6) Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti z programu JK na obnovu a údržbu
památek na akci – kamenná dlažba v podloubích pod balkonem zámku a v altánku.
Ad 7) Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti z programu JK na akci Obnova a
dostavba kanalizace od rybníka Člunovec.
Ad 8) Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti na ministerstvo zemědělství na akci
Obnova rybníka Člunovec, Myslkovice.
Ad 9) Starosta seznámil přítomné s náklady na svoz komunálního odpadu a za stočné, zastupitelé
projednali a schválili obecně závazné vyhlášky na odstraňování komunálního odpadu a stanovení výše
stočného, souhlasí s navýšením poplatků 600 Kč za svoz komunálního odpadu a 115 Kč za stočné.

Ad 10) Zastupitelé určili dny a místa pro konání slavnostních obřadů: dny - pátek a sobota, místa budova zámku č.p. 7 a prostory zámeckého parku.
Ad 11) Zastupitelé obce projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č: 1030032736/001 s E.ON Distribuce a.s., jedná se o přípojku k nové parcele NN p.
Molek, smlouva je úplatná 2 340 Kč.
Ad 12) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č: 1030034270/001 s E.ON Distribuce a.s., jedná se o přípojku k parcele kabel NN
p. Suchan, smlouva je úplatná 1 000 Kč.
Ad 13) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č: 1030034287/001 kabel NN Mazouch, přípojka k nové parcele, smlouva je úplatná 2 500
Kč.
Ad 14) Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na pořízení ručně malované mapy, zastupitelé
doporučili starostovi objednat mapu za 6 490 Kč bez DPH.
Ad 15) Účetní obce seznámila zastupitele se změnou rozpočtu č. 7 a č. 8 přílohy zápisu, zastupitelé je
následně schválili.
Ad 16) Zastupitelé projednali a odsouhlasili poražení 14 kusů bříz u víceúčelového hřiště z důvodu
znečišťování hřiště lupením, květem a větvemi, zároveň doporučili odprodat stromy jednomu zájemci
s nejvyšší nabídnutou cenou, vítěz na své náklady stromy porazí, zlikviduje odpad a uhradí případné
škody.
Ad 17) Starosta seznámil zastupitele s přípravou rozpočtu na rok 2017, zazněly návrhy vypracovat
pasport komunikací, nechat vypracovat projekty na opravu stoky - odtok z Návesního rybníka, projekt
na chodník u kamenné zídky, na cestu z návsi k zámku, odstranění louže u p. Švepeše.
Ad 18) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na rekonstrukci domu č.p. 91, zastupitelé souhlasí
s předloženým návrhem a pověřují starostu k vypsání výběrového řízení na pořízení projektu.
Ad 19) Zastupitelé projednali žádost společnosti Prezent 99 o dotaci, po diskuzi zastupitelé
s poskytnutím dotace nesouhlasí.
Ad 20) Starosta seznámil zastupitele se změnou nájemce pohostinství na zámku, zastupitelé rozhodli
ponechat nájem ve stejné výši jako dosud. Záměr pronajmout nebytové prostory byl řádně zveřejněn
na úředních deskách.
Ad) 21 V diskuzi zazněly připomínky k odkanalizování domů č.p. 87, 77, 88, 89, starosta prověří
možnosti řešení.
Ad 22) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/06/2016 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2/06/2016 změnu nájemce v pohostinství na zámku.
Neschvaluje:
3/06/2016 Dotaci pro společnost Prezent 99.

7 hlas ů pro

Schvaluje:
4/06/2016 Podání žádosti o dotaci z POV na rok 2017 – oprava chodníků.

7 hlasů pro

5/06/2016 Podání žádosti o dotaci z programu na opravu a údržbu památek – kamenné dlažby
7 hlas ů pro
6/06/2016 Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s firmou PAS Natura s.r.o.
IČ:26035782 za cenu 2 440 179,99 Kč bez DPH
7 hlas ů pro
7/06/2016 Inventurní komisi ve složení Urban, Čermák

7 hlas ů pro

8/06/2016 Podání žádosti o dotaci na Obnovu a dostavbu kanalizace od rybníka Člunovec.
7 hlas ů pro
9/06/2016 Podání žádosti o dotaci z ministerstva zemědělství – Obnova rybníka Člunovec,
Myslkovice
7 hlas ů pro
10/06/2016 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a obecně
závaznou vyhlášku č.2/2016 o stanovení výše stočného.
7 hlas ů pro
11/06/2016 a) Dle § 12zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, obřadní
dny pátek a sobotu.
b) Dle § 11 a odst. 3 zákona o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, určuje následující
místa pro konání slavnostních obřadů: budova zámku č.p. 7, prostory zámeckého parku.
7 hlas ů pro
12/06/2016 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabel NN Molek
č:1030032736/001
7 hlas ů pro

13/06/2016 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabel NN Suchan
č:1030034270/001

7 hlas ů pro

14/06/2016 Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene kabel NN Mazouch
č:1030034287/001

7 hlas ů pro

15/06/2016 změnu rozpočtu č.7 a č.8.

7 hlas ů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Změna rozpočtu č. 7
3. Změna rozpočtu č. 8

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Ji ří Vrhel

