Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 6/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 13. 10. 2017 od 18.30 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. Program obnovy venkova na roky 2018 až 2020.
4. Žádost p. Šůny o odprodej pozemku parc. č. 1196/2
5. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
6. Výsledky výběrového řízení – Odbahnění rybníka Člunovec a uzavření smlouvy o dílo.
7. Seznámení s dodatkem ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a
zabezpečení separovaného sběru.
8. Projednání podání žádostí o dotace na rok 2018.
9. Směna pozemků parc. č. 735/37 a pozemek 1212/40 .
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č: TA – 014330041830.
11. Darovací smlouva na zvon.
12. Vyjádření k pasportu a k projektu svislého dopravního značení místních komunikací.
13. Informace.
14. Diskuze.
15 Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 18,30 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, zastupitelé je berou na vědomí.
Ad 3) Starosta seznámil zastupitele s návrhem Programu obnovy venkova na roky 2018 až 2020, po
projednání byl návrh programu schválen.
Ad 4) Zastupitelé projednali žádost pana Šůny o odprodej pozemku parc. č. 1196/2 o výměře 2m 2, ve
vlastnictví obce, z důvodu narovnání hranic pozemku u své nemovitosti. Zastupitelstvo s odprodejem
souhlasí za cenu 50Kč/m2, kupující uhradí veškeré náklady s převodem tohoto pozemku.
Ad 5) Účetní obce pí Žahourová přednesla návrh na rozpočtové opatření č. 6/2017, zastupitelé ho
následně schválili.
Ad 6) Zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení – Odbahnění rybníka Člunovec, které se
konalo dne 13. 10. 2017, komise ve složení Jiří Čermák, Antonín Novotný a Jiří Vrhel vybrala z 5
uchazečů firmu s nejnižší nabídnutou cenou PAS Natura s.r.o. IČ:26035782, zastupitelé schválili
výsledek výběrového řízení a pověřili starostu uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou PAS Natura.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s dodatkem ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady a zabezpečení separovaného sběru. Od 1. 1. 2018 firma Rumpold, která sběr zajišťuje,
navyšuje cenu o 48 Kč na osobu a rok a též navyšuje cenu za vývoz kontejnerů na tříděný odpad. I
přes toto navýšení nebude obec cenu za odpady pro rok 2018 zvyšovat.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádostí o dotaci na rok 2018 a to z Programu
obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na opravu omítek na budově zámku, z Programu
obnovy venkova na opravu chodníku od Molíků a z tohoto programu ještě na opravu podezdívky a
výměnu plotu u zámku parc. č.42/2 a 3/8. Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádostí.
Ad 9) Zastupitelé projednávali a následně schválili směnu pozemků parc. č. 735/37 o výměře 38 m2
v hodnotě 50Kč/1 m2, ve vlastnictví obce (pozemek je oplocen), za pozemek nově vzniklé parc. č.
1212/40 o výměře 38 m2 ve stejné hodnotě 50Kč/1 m2, ve vlastnictví pí Jany Vychodilové, kterým se
rozšíří komunikace. Zastupitelé se směnou souhlasí.
Ad 10) Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330041830/001,
přípojka NN Papež, zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy.
Ad 11) Zastupitelé projednali a následně schválili darovací smlouvu na zvon odlitý k výročí 650. let
obce Myslkovice darovaný panem Michalem Votrubou.
Ad 12) Starosta předložil k vyjádření návrh paspartu a projektu svislého dopravního značení místních
komunikací, k paspartu ani k dopravnímu značení nebyli žádné připomínky.
Ad 13) Starosta informoval o probíhajících prací na rybníku Návesním, na kanalizaci od rybníka
Člunovec, o připravovaných kulturních akcích: 4. listopadu Setkání důchodců, 2. 12. Mikulášská
nadílka, 16. 12. Vánoční koncert, 23. 12. Zpívání u vánočního stromu, popř. poslech koled.
Ad 14) Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 20:05 hodin.

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 13. 10. 2017 od 18,30 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/06/2017 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Schvaluje:
2/06/2017 Program schůze.

7 hlasů pro

3/06/2017 Program obnovy venkova na roky 2018 až 2020.

7 hlasů pro

4/06/2017 Odprodej pozemku parc. č..1196/2 p. Šůnovi, o výměře 2m2.

7 hlasů pro

5/06/2017 Rozpočtové opatření č.6/2017.

7 hlasů pro

6/06/2017 Výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s vítězem
výběrového řízení.
7 hlasů pro
7/06/2017 Podání žádostí o dotace dle bodu Ad 8.

7 hlasů pro

8/06/2017 Směnu pozemků parc. č. 735/37 v hodnotě 50Kč/m2 za pozemek par.č. 1212/4 v
hodnotě 50Kč/m2.
7 hlasů pro
9/06/2017 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA – 014330041830

7 hlasů pro

10/06/2017 Darovací smlouvu na zvon.

7 hlasů pro

Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina.
2. Program obnovy venkova.
3. Rozpočtové opatření č. 6.
4. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
5. Darovací smlouva.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák
Antonín Novotný

Zapisovatel: Jiří Vrhel

Starosta obce: Jiří Vrhel

