Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 21. 7. 2017 od 19 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 pět členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Luňák Luboš.
Omluveni: Pölderl Roman, Votruba Michal.
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: ZP-014330020531/168 – E.ON
Distribuce a.s – stavba VTL plynovod Soběslav – Planá nad Lužnicí.
4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – TA – 014330041590/001 přípojka NN
Zelenka.
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol na provoz fotbalového oddílu.
6. Rozpočtové opatření č. 4.
7. Projednání žádosti pí Klimentové, nájemkyně pohostinství Na zámečku, ohledně slevy na
nájemném.
8. Projednání uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – odkanalizování
v jihovýchodní části obce.
9. Výsadba zeleně – stromy Nadace ČEZ.
10. Informace
11. Diskuze
12. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19 hodin 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. ZP 014330020531/168 jedná se o uložení kabelu NN a kiosek SKAO připojovací objekt ke stavbě VTL
plynovod Soběslav – Planá nad Lužnicí (úplatná 90 000 Kč + DPH).
Ad 4) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA –
014330041590/001 jedná se o přípojku kabel NN p. Zelenka (úplatná 500 Kč + DPH).
Ad 5) Zastupitelé projednali a schválili uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na provoz fotbalového
oddílu TJ Sokol ve výši 15 000 Kč dle rozpočtu obce.
Ad 6) Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2017, které je přílohou zápisu
a zastupitelé ho následně schválili.
Ad 7) Starosta přečetl žádost pí Klimentové vedoucí pohostinství Na zámečku o snížení nájemného
z důvodu EET a protikuřáckého zákona, z těchto důvodů došlo k vyšším nákladům a poklesu držeb.
Zastupitelé schválili snížení nájmu v letních měsících na 3 000 Kč a v zimě 1 000 Kč.
Ad 8) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
„odkanalizování v jihovýchodní části obce“, oprávněná strana – Obec Myslkovice vyplatí ve prospěch
povinných jednorázovou úplatu ve výši 5 Kč za 1m2.
Ad 9) Zastupitelé projednali a schválili podání žádosti na výsadbu zeleně – stromy Nadace ČEZ.
Ad 10) Starosta informoval přítomné o postupu prací a příprav na odbahnění rybníků.
Ad 11) V diskuzi zazněly připomínky k rychlé jízdě traktorů od Jasanky po vesnici a uschlých břízách na
hřišti, starosta zmíněné připomínky prošetří.
Ad 12) Schůzi starosta ukončil ve 20:20 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 21. 7. 2017 od 19 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/04/2017 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

5 hlasů pro

Schvaluje:
2/04/2017 Program schůze.

5 hlasů pro

3/04/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:ZP-014330020531/068.

5 hlasů pro

4/04/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-014330041590/001.

5 hlasů pro

5/04/2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Myslkovice.

5 hlasů pro

6/04/2017 Rozpočtové opatření č.4/2017.

5 hlasů pro

7/04/2017 Snížení nájmu pí Klimentové a uzavření dodatku k nájemní smlouvě.

5 hlasů pro

8/04/2017 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – odkanalizování v jihovýchodní
části obce
5 hlasů pro
9/04/2017 Podání žádosti výsadba zeleně – stromy nadace ČEZ.

5 hlasů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Žádost pí. Klimentové

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Jiří Vrhel

