Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 6. 2. 2017 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, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš, Votruba Michal, Bc. Pölderl Roman.
Omluveni: Čermák Jiří
Zapisovatelem byl určen Jiří Vrhel a ověřovateli zápisu Pavel Urban a Antonín Novotný
Program:
1. Zahájení a program.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
3. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č: ZP-014330020531/098 – E.ON
stavba VTL plynovod Soběslav – Planá nad Lužnicí
4. Projednání výsledku opakovaného výběrového řízení – Obnova rybníka Návesní a návrh na
uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
5. Projednání cenové nabídky na ošetření lípy v zámeckém parku
6. Projednání podaného návrhu smlouvy o právu zřídit stavbu – p. Mazouch a sl. Škodová
7. Projednání předloženého návrhu ceny vodného na rok 2017
8. Informace – břízy u víceúčelového hřiště, veřejná služba, příprava na masopust
10. Diskuze
11. 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 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.
Ad 3) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP014330020531/098 smlouva je úplatná 500 Kč za 1 bm, celkem 91 000 Kč bez DPH.
Ad 4) Zastupitelé projednali výsledek opakovaného výběrového řízení, které se uskutečnilo dne 27. 1.
2017 komise ve složení Jiří Vrhel, Jiří Čermák a Pavel Urban vybírala z 5. uchazečů a vybrala firmu
s nejnižší nabídnutou cenou PAS Natura s.r.o. IČ:260 35 782 zastupitelé následně schválili výsledek
výběrového řízení a pověřili starostu uzavřít smlouvu o dílo s firmou PAS Natura s.r.o.
Ad 5) Starosta obce předložil nabídku od firmy Janstrom s.r.o. na ošetření Lípy srdčité v zámeckém
parku za cenu 9 680Kč, zastupitelé nabídku schválili.
Ad 6) Zastupitelé projednali a schválili uzavření smlouvy „O právu zřídit stavbu“.
Ad 7) Zastupitelé projednali a následně schválili návrh ceny vodného na rok 2017, cena 39,13Kč/m3.
Ad 8) Starosta informoval přítomné o břízách u víceúčelového hřiště, odborná firma nedoporučila
zkrácení bříz, po projednání došlo k dohodě vydat rozhodnutí na pokácení 2ks bříz, jedna proschlá a
jedna nakloněná. Dále starosta informoval přítomné o přípravě na masopust, o veřejné službě,
pamětní knize a o projektu na byty v lihovaru.
Ad 9) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 10) Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 19:20 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 6. 2. 2017 od 18 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/01/2017 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

6 hlasů pro

Schvaluje:
2/01/2017 Program schůze

6 hlasů pro

3/01/2017 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP014330020531/098.

6 hlasů pro

4/01/2017 Výsledek opakovaného výběrového řízení „Obnova rybníka Návesní“a pověřuje starostu
obce uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou PAS Natura s.r.o. IČ:26035782.
6 hlasů pro
5/01/2017 Cenovou nabídku od firmy Janstrom s.r.o. na ošetření lípy v parku.

6 hlasů pro

6/01/2017 Smlouvu o právu zřídit stavbu na pozemku parc. č. 1363 v k.ú. Myslkovice: Obec
Myslkovice - Milan Mazouch a Kateřina Škodová.
6 hlasů pro
7/01/2017 Návrh ceny vodného pro rok 2017.

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Smlouva o zřízení věcného břemene
3. Výsledek hodnocení předložených nabídek
4. Cenová nabídka na ošetření lípy
5. Smlouva o právu zřízení stavby

Ověřovatelé zápisu: Pavel Urban Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Jiří Vrhel

