Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
1/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 23. 2. 2018 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, Votruba Michal, Bc. Pölderl Roman.
Omluveni: Luňák Luboš.
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 smlouvy zřízení věcného břemene – TA 014330045509/001 – STAVBA „Kabel NN
Molek“.
4. Projednání záměru odprodeje části obecních pozemků parc. č. 1212/9 a 1905.
5. Projednání návrhu ceny pro vodné pro rok 2018.
6. Návrh na uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci – Obnova kanalizace od
rybníka Člunovec, s firmou KAVAS W s.r.o. za cenu 738 117,44 Kč.
7. Podání žádosti o dotaci na obnovu fasády zámku v Myslkovicích z programu Ministerstva
kultury ČR.
8. Podání žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje – podpora zřízení bezpečnostních prvků
na pozemních komunikacích.
9. Projednání zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na obnovu
kanalizace v jižní a jihovýchodní části obce Myslkovice.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2018.
11. Seznámení s rizikem navýšení ceny za komunální odpad.

12. Projednání podání žádosti o dotaci prostřednictvím svazku obcí Soběslavsko z programu
POV.
13. Seznámení s problémem dotace na cyklopřístřešky ze svazku obcí z roku 2017.
14. Informace.
15. Diskuze.
16. 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) Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č: TA014330045509/001 „Kabel NN Molek, úplatná 2340,- bez DPH.
Ad 4) Na základě předloženého návrhu geometrického plánu, zastupitelé projednali a následně
schválili odprodej částí obecních pozemků parc. č. 1905 nově vznikne parc.č. 1905/2 o výměře 88m2
za cenu 200 Kč/1m2 a část pozemku parc.č. 1212/9, nově vznikne parc. č. 1212/44 o výměře 38m2 za
cenu 50 Kč/1m2 tento pozemek je oplocen. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách
obce.
Ad 5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem ceny pro vodné pro rok 2018, návrh ceny ve výši 39,13
Kč/za 1m3, cena je stejná jako v loňském roce. Zastupitelé cenu schválili.
Ad 6) Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na základě výběrového řízení s firmou KAVAS W s.r.o. na
akci „Obnova kanalizace od rybníka Člunovec“ za cenu 738 117,44 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti na obnovu fasády zámku
v Myslkovicích z programu Ministerstva kultury ČR, zastupitelé podání žádost následně schválili.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti z programu Jihočeského kraje na
podporu zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, zastupitelé podání žádosti
schválili.
Ad 9) Zastupitelé projednali zpracování projektové dokumentace na obnovu kanalizace v jižní a
jihovýchodní části obce Myslkovice, pověřili starostu k oslovení firem k podání nabídek.
Ad 10) Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2018, po projednání
zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí.
Ad 11) Starosta seznámil zastupitele s dopisem od České asociace odpadového hospodářství, který
upozorňuje na riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí, dopis je přílohou tohoto

zápisu a zastupitelstvo obce schvaluje návrh usnesení.
Ad 12) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání na schůzi DSO Soběslavsko ohledně podání
žádosti z POV na rok 2018 na pořízení velkoplošného podia, párty stanu a sezení, spoluúčast obce by
činila 30 000 Kč. Zastupitelé s účastí na tomto programu nesouhlasí.
Ad 13) V informacích starosta seznámil přítomné se záměrem vydání rozhodnutí na poražení 5 kusů
bříz u fotbalového hřiště. Jejich poražení bylo již na zastupitelstvu projednáno, včetně písemného
oznámení spolku Vox Accoli. Břízy budou odprodány panu Miroslavu Váchovi za cenu 500 Kč, dále
byly projednány stížnosti na poškozenou cestu za humny od hřiště, uživatelé této cesty budou
upozorněni na povinnost jimi poškozenou cestu opravit. Dále starosta seznámil s připravovanými
kulturními akcemi: v sobotu 7. července od 15 hodin Letní koncert (zahraje Budvarka), v sobotu 20.
října od 15 hodin Setkání důchodců zahraje Hořičanka a v sobotu 15. prosince adventní koncert.
Ad 14) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 15) Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 19:55 hodin.

