Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
7/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 1. 12. 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. Projednání zadání výběrového řízení na akci – obnova kanalizace od rybníka Člunovec.
4. Navržení a schválení členů výběrové komise na akci – obnova kanalizace od rybníka Člunovec.
5. Návrh na složení inventurní komise.
6. Příprava rozpočtu na rok 2018.
7. Projednání žádosti o dotaci pro Prevent 99.
8. Informace.
9. Diskuze.
10. 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.
Ad 3) Starosta seznámil zastupitele se zadáním výběrového řízení na obnovu kanalizace od rybníka
Člunovec, ta bude navazovat na dostavbu kanalizace, která byla dokončena v letošním roce, a podání
žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje. Po projednání zastupitelé schválili.
Ad 4) Zastupitelé projednali návrh na složení výběrové komise ve složení Jiří Čermák, Luboš Luňák a
Michal Votruba, náhradník Jiří Vrhel. Zastupitelé následně schválili složení komise výběrového řízení.
Ad 5) Zastupitelé projednali návrh na složení inventurní komise a následně schválili komisi ve složení
Jiří Čermák a Pavel Urban.
Ad 6) Starosta vyzval zastupitele k vyjádření k přípravě rozpočtu na rok 2018. Od zastupitelů zazněly
návrhy, které budou do návrhu rozpočtu zapracovány.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s došlou žádosti o dotaci od PREVENT 99. Po projednání se
zastupitelé rozhodli žádost nepodpořit.
d 8) Starosta informoval zastupitele a přítomné, že po podané žádosti bude od 10. prosince 2017
nově zajíždět autobus linky 390080 spoj 9 do zastávky Myslkovice, dále starosta informoval o
připravovaných akcích – 2. 12. Mikulášská besídka, 16. 12. - vánoční koncert, 23. 12. - zpívání u
vánočního stromu a o plesech a masopustu v příštím roce.
Ad 9) V diskuzi zazněla připomínka od pí Vondráškové k umístění kontejnerů v blízkosti jejich domu. K
přendání kontejneru na sklo dojde po úpravě prostoru pod kontejner.
Ad 10) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil v 19:45 hodin.

