Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 8. 9. 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, Pölderl Roman, Urban Pavel.
Omluveni: Luňák Luboš, 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: TA-014330042348/001 – E.ON
Distribuce a.s – přípojka NN Papež.
4. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č: TA – 014330043749/001 – E.ON
Distribuce a.s. - přípojka NN Martinová.
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace Diakonii ČCE – středisko Rolnička Soběslav příspěvek
na provoz střediska.
6. Zadání výběrového řízení na „Obnovu rybníka Člunovec“ a výběr členů do komise.
7. Rozpočtové opatření č. 5.
8. Připomínkování k pasportu místních komunikací.
9. Informace - postup prací na rybníku Návesní
zahájení prací na kanalizaci od rybníka Členovec
záměr obce porazit 5 kusů bříz u hřiště
volby do poslanecké sněmovny
10. Diskuze.
11. 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. TA 014330042348/001 jedná se o přípojku NN pan Papež (úplatná 1 500 Kč + DPH).
Ad 4) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA –
014330043749/001 jedná se o přípojku kabel NN pí. Martinová (úplatná 2 000Kč+DPH).
Ad 5) Zastupitelé projednali a schválili uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Diakonie ČCE –
středisko Rolnička Soběslav ve výši 9 000 Kč.
Ad 6) Zastupitelé projednali a následně schválili zadání výběrového řízení a vybrali členy do komise
pro výběrové řízení na akci „Obnova rybníka Člunovec“ ve složení Jiří Čermák, Antonín Novotný, Jiří
Vrhel.
Ad 7) Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2017, které je přílohou zápisu
a zastupitelé ho následně schválili.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s návrhem paspartu místních komunikací s možností návrh
připomínkovat.
Ad 9) Starosta informoval přítomné o postupu prací a příprav na odbahnění rybníků, dále o záměru
obce porazit 5 kusů bříz, které jsou proschlé a hrozí pád větví na cestu pod nimi, o této záležitosti
informoval starosta písemně spolek Vox Accoli. Další informace se týkala voleb do poslanecké
sněmovny ve dnech 20. a 21. října a aktualizace Programu obnovy venkova.
Ad 10) V diskuzi zazněly připomínky k parkování motorových vozidel před zámkem, po diskuzi bylo
doporučeno nainstalování zařízení k zamezení vjezdu vozidel.
Ad 11) Schůzi starosta ukončil ve 20:10 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 8. 9. 2017 od 19 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice

Bere na vědomí:
1/5/2017 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.

5 hlasů pro

Schvaluje:
2/05/2017 Program schůze.

5 hlasů pro

3/05/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-014330042348/001.

5 hlasů pro

4/05/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-014330043749/001.

5 hlasů pro

5/05/2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Diakonii ČCE – středisko Rolnička Soběslav.
5 hlasů pro
6/05/2017 Zadání výběrového řízení pro na akci „ Obnova rybníka Člunovec“ a členy komise ve
složení Jiří Čermák, Antonín Novotný a Jiří Vrhel.
7/05/2017 Rozpočtové opatření č.5/2017.

5 hlasů pro

Přílohy tohoto zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 5

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák Antonín Novotný -

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Jiří Vrhel

