Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
3/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 6. 6. 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, 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. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č: TA-014330040289/001 – E.ON
Distribuce a.s - Kabel NN Švepeš
4. Závěrečný účet za rok 2016
5. Účetní uzávěrka
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Projednání výsledků výběrového řízení – dostavba kanalizace od rybníka Člunovec a uzavření
smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
8. Projednání návrhu změny územního plánu č. 1
9. Přípravy na oslavu 650. let obce
10. Výběr míst na cyklopřístřešky
11. Informace
12. Diskuze
11. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19,00 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. TA
01430040289/001.
Ad 4) Účetní obce seznámila zastupitele se Závěrečným účtem za rok 2016. Závěrečný účet obsahuje
všechny zákonem dané náležitosti, včetně zprávy z auditu a je dostupný na webových stránkách
obce. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce. Do doby konání zasedání
zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé ho následně schválili.
Ad 5) Zastupitelé rovněž projednali a následně schválili účetní uzávěrku za rok 2016. Účetní uzávěrka
je složena z výkazu rozvahy, výkaz zisku, ztráty a přílohy. Výsledek hospodaření činí – 1.394 164,94
Kč. Tento výsledek bude k datu schválení účetní uzávěrky převeden na účetní výsledek hospodaření
minulých účetních období. Náklady a výnosy se týkají hlavní činnosti obce.
Ad 6) Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3/2017, které je přílohou zápisu,
následně bylo schváleno zastupiteli.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení – Dostavba kanalizace od rybníka
Člunovec. Zastupitelé souhlasí s výsledkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou
firmou STS Soběslav a.s. IČ: 60838701, za cenu 708 165 Kč včetně DPH.
Ad 8) Starosta seznámil přítomné s návrhem změny č. 1 územního plánu Myslkovice, byl projednán
v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona. V souladu s § 51 stavebního zákona Krajský úřad
návrh změny č. 1 územního plánu Myslkovice posoudil a sdělil, že lze zahájit řízení o vydání změny
č. 1 územního plánu Myslkovice. V souladu s § 52 stavebního zákona proběhlo řízení o územním
plánu. Při veřejném projednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky k návrhu územního
plánu. Zastupitelé změnu projednali a následně schválili.
Ad 9) Zastupitelé projednali přípravu na výročí 650. let obce Myslkovic a rozdělili si úkoly.
Ad 10) Starosta informoval přítomné, že obec má možnost získání cyklopřístřešků, na které je nutné
vybrat vhodné místa, po proběhlé diskuzi byla místa umístění vybrána.
Ad) 11) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 12) Schůzi zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:15 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 6. 6. 2017 od 19 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/03/2017 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

7 hlasů pro

Schvaluje:
2/03/2017 Program schůze.

7 hlasů pro

3/03/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-014330040289/001 kabel NN Švepeš.
7 hlasů pro
4/03/2017 Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2016. Závěrečný účet za rok 2016 se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
7 hlasů pro
5/ 03/2017 Účetní uzávěrku sestavenou k 31. 12. 2016 a dále schvaluje schodek hospodaření
běžného období roku 2016 ve výši 1 394 164,94 Kč „Výsledek hospodaření minulých účetních
období.“
7 hlasů pro
6/03/2017 Rozpočtové opatření č.3/2017.

7 hlasů pro

7/03/2017 Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s firmou STS Soběslav

7 hlasů pro

8/03/2017 ZO vydává změnu č.1 územního plánu Myslkovice v předloženém znění

7 hlasů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Závěrečný účet
3. Účetní uzávěrka
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Protokol výběrového řízení
6. Opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Myslkovice

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Jiří Vrhel

