Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
2/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 7. 4. 2017 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 sedm členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš, Votruba Michal, Bc. Pölderl Roman.
Omluveni: 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. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
4. Projednání výsledku výběrového řízení – Oprava chodníků v Myslkovicích na parc. č. 735/18,
1363 a návrh na uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
5. Projednání výsledků výběrového řízení – Obnova kamenné dlažby pod balkonem, na schodech,
v podloubích, altánku a návrh na uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
6. Projednání změny odměny starosty od 1. 5. 2017
7. Projednání předloženého návrhu na podání žádosti z programu podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím ORP
8. Informace – výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, zajištění akcí – pálení
čarodějnic, oslava výročí 70 let Sokola, program oslavy výročí 650 let obce, zahájení prací na
návesním rybníku
9. Diskuze
10. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19,00 hod., 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) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2. Zastupitelé vzali na vědomí
rozpočtové opatření č. 1 v souladu s vnitřní směrnicí č 1/2016 o rozpočtu a schválili rozpočtové
opatření č. 2, obě rozpočtové opatření jsou přílohou zápisu.
Ad 4) Zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení - Oprava chodníků v Myslkovicích na parc. č.
735/18 1363, které se konalo dne 3. 4. 2017. Komise ve složení Jiří Vrhel, Jiří Čermák a Antonín
Novotný vybrala z 3 uchazečů firmu s nejnižší nabídnutou cenou: Ondřej Vácha – Stavebnictví Vácha
IČ: 73537705. Zastupitelé následně schválili výsledek výběrového řízení a pověřili starostu uzavřít
smlouvu o dílo s firmou Ondřej Vácha - Stavebnictví.
Ad 5) Zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení – Obnova kamenné dlažby pod balkonen, na
schodech, v podloubích a altánku, které se konalo dne 3. 4. 2017. Komise ve složení Jiří Čermák,
Antonín Novotný a Jiří Vrhel vybrala z 3 uchazečů firmu s nejnižší nabídnutou cenou: BIRO-D s. r. o.
IČ: 26113414. Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení a pověřili starostu uzavřít smlouvu o
dílo s vítěznou firmou BIRO-D s. r. o.
Ad 6) Starosta seznámil zastupitele se změnou výkonu funkce starosty od 1. 5. 2017 z uvolněné na
neuvolněnou a schválili výši odměny 21.716 Kč měsíčně.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci z programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím ORP. Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti.
d 8) Starosta informoval zastupitele a přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Dále informoval o přípravě na pálení čarodějnic – akce proběhne ve spolupráci s hasiči. Zastupitelé
projednávali přípravu na oslavu výročí obce a starosta rovněž informoval přítomné, že pamětní kniha
bude v polovině dubna dána do tisku.
Ad 9) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 10) Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 20:15 hodin.

