Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 27. 4. 2018 od 19.00 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, Votruba Michal, Bc. Pölderl Roman,
Luňák Luboš.
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. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2
4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3
5. Projednání výběrových řízení na akce – Obnova fasády zámku, Oprava chodníku na pozemku
parc. č. 1193/4, Projektová dokumentace na obnovu kanalizace.
6. Informace.
7. Diskuze.
8. Závěr.

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19:00 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) Účetní obce přednesla rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou obce v souladu s vnitřní
směrnicí o rozpočtu, příloha zápisu, následně zastupitelé vzali na vědomí.
Ad 4) Účetní obce přednesla rozpočtové opatření č. 3 které je přílohou zápisu, následně rozpočtové
opatření zastupitelé schválili.
Ad 5) Starosta seznámil zastupitele s výsledky výběrových řízení na akce: Obnova fasády zámku,
Oprava chodníku a Projektová dokumentace – obnova kanalizace. Po prostudování nabídek
k jednotlivým akcím zastupitelé výsledky schválili a pověřili starostu uzavřít smlouvu o dílo na obnovu
fasády zámku s firmou Ondřej Vácha za cenu 299 950 Kč, na opravu chodníku na pozemku parc. č.
1193/4 s firmou Ondřej Vácha za cenu 213 277 Kč, na projektovou dokumentaci - obnova kanalizace
s firmou VAK projekt s.r.o. za cenu 131 285 Kč.
Ad 6) V informacích starosta seznámil přítomné s dalším postupem prací na rybníku Člunovec, dále
seznámil s místem pálení čarodějnic, stavění májky a programem pro děti
Ad 7) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 8) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:05 hodin.

