Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
7/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 28. 12. 2016 od 17.00 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.
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. 9
4. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č:
1030032962/002 – E.ON Distribuce a.s - Kabel NN Martinová
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2017
6. Projednání odvolání spolku VOX ACCOLI k záměru obce pokácet 14 kusů bříz u víceúčelového
hřiště
7. Zrušení usnesení ZO č. 6/6/2016
8. Projednání výsledků výběrového řízení – projekt přestavby budovy lihovar a uzavření smlouvy
o dílo s vítězem
9. Informace – masopust výročí 50 let, sokol 70 let, obec 650 let – pamětní kniha a zvon
10. Diskuze
11. Závěr
Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 17,00 hod. a určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k případnému doplnění.

Program zasedání byl zastupitelstvem obce Myslkovice jednohlasně schválen.
Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Body usnesení
byly splněny, mino usnesení č. 6/6/2016.
Ad 3) Účetní obce seznámila zastupitele se změnou rozpočtu č. 9, ty ji následně schválili, změna
rozpočtu č. 9 je přílohou zápisu.
Ad 4) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030032962/002.
Ad 5) Zastupitelé projednali a následně schválili rozpočet obce na rok 2017 dle přílohy.
Ad 6) Starosta obce přečetl dopis a odvolání od spolku VOX ACCOLI podepsaný presidentem spolku p.
Andrlíčkem. V dopise a v odvolání se spolek ohrazuje proti záměru obce pokácet břízy u
víceúčelového hřiště, následně přečetl i odpověď s pozváním na schůzi. Po velmi živé a dlouhé diskuzi
došlo k dohodě. Starosta osloví odborníka na ošetřování stromů s požadavkem na vypracování
posudku, zda je možné koruny stromů zkrátit, popřípadě prořezat. Dále starosta vysvětlil, že nebylo
vydáno rozhodnutí na pokácení stromů, tudíž nemohlo být doručeno spolku.
Ad 7) Zastupitelé po projednání ruší své usnesení č.6/6/2016 ze dne 25. 11. 2016 pro neplatnost
výběrového řízení. Neplatnost výběrového řízení je dle sdělení ministerstva zemědělství z důvodu
vyloučení třech uchazečů.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení – Příprava projektové
dokumentace. Zastupitelé souhlasí s výsledkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o dílo
s vítěznou firmou Ing. Jakub Kratochvíl IČ: 01547101, za cenu 248 000 Kč, vítěz není plátcem DPH.
Ad) 9 V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 10) Na závěr starosta popřál všem přítomným do nového roku a zasedání zastupitelstva obce
ukončil v 19:30 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 28. 12. 2016 od 17 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/07/2016 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

7 hlas ů pro

Ruší:
2/07/2016 Usnesení ZO č. 6/06/2016 ze dne 25.11.2016

7 hlas ů pro

Schvaluje:
3/07/2016 Program schůze

7 hlas ů pro

4/07/2016 Změnu rozpočtu č. 9 dle přílohy.

7 hlas ů pro

5/07/2016 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabel NN Martinová.
č: 1030032962/002

7 hlas ů pro

6/ 07/2016 Rozpočet obce na rok 2017 dle přílohy.

7 hlas ů pro

7/07/2016 Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy.

7 hlasů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Změna rozpočtu č. 9
3. Rozpočet obce na rok 2017

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Ji ří Vrhel

