Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
8/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 29. 12. 2017 od 17.00 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. Výběrového řízení na obnovu kanalizace od rybníka Člunovec.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 až 2021.
5. Rozpočtové opatření č.7 a 8.
6. Rozpočet na rok 2018.
7. Informace.
8. Diskuze.
9. Závěr.

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 17,00 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) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na obnovu kanalizace od rybníka
Člunovec. Ze třech nabídek výběrová komise vybrala firmu s nenižší nabídnutou cenou 738 117,44 Kč
bez DPH firmu KAVAS W s.r.o. Po projednání zastupitelé výsledek výběrového řízení schválili.
Protokol je přílohou zápisu.
Ad 4) Účetní obce přednesla návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Myslkovice na rok 2019 až
2021. Po projednání zastupitelé návrh schválili. Příloha zápisu.
Ad 5) Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7, které berou na vědomí a č. 8,
které zastupitelé následně schválili. Příloha zápisu.
Ad 6) Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018. Příloha zápisu.
Ad 7) V informacích starosta seznámil přítomné s dokončením prací na rybníku Návesním, s
přípravnými pracemi na rybníku Člunovec, s podanými a připravovanými žádostmi o dotaci a
připravovanými kulturními akcemi v příštím roce.
Ad 8) V diskuzi zazněla připomínka od pana Pospíšila ke stavu komunikace v ulici u jeho domu.
Starosta sdělil, že oprava recyklátem proběhne v letních měsících příštího roku.
Ad 9) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil v 18:15 hodin.

