Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
3/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 8. 6. 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 pět členů Zastupitelstva obce, tudíž je Zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Urban Pavel, Votruba Michal.
Omluveni: Bc. Pölderl Roman, 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 návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
přípojka NN Kovář.
4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Mazouch.
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - přípojka NN Suchan.
6. Závěrečný účet za rok 2017.
7. Účetní uzávěrka za rok 2017.
8. Rozpočtové opatření č. 4.
9. Projednání žádosti o podporo linky bezpečí.
10. Knihovní řád – změny GDPR.
11. Informace.
12. Diskuze.
13. 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) Starosta seznámil zastupitele s předloženou smlouvou o návrhu uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, jedná se o přípojku NN pro pana Kováře č. :1030044557/001,
smlouva je úplatná 1 000 Kč. Zastupitelé smlouvu schválili.
Ad 4) Starosta seznámil zastupitele s předloženou Smlouvou o zřízení věcného břemene, jedná se
přípojku NN p. Mazouch č.: TA – 014330046446/001 smlouva je úplatná 2 500 Kč. Zastupitelé
smlouvu schválili.
Ad 5) Starosta seznámil zastupitele s předloženou Smlouvou o zřízení věcného břemene, jedná se o
přípojku NN p. Suchan č.: TA – 014330046447/001 Smlouva je úplatná 1 000 Kč. Zastupitelé smlouvu
schválili.
Ad 6) Účetní obce seznámila zastupitele se Závěrečným účtem za rok 2017. Závěrečný účet obsahuje
všechny zákonem dané náležitosti, včetně zprávy z auditu a je dostupný na webových stránkách
obce. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce. Do doby konání zasedání
zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé závěrečný účet za rok 2017 následně
schválili.
Ad 7) Účetní obce seznámila zastupitele s účetní uzávěrkou za rok 2017. Účetní uzávěrka je složena
z výkazu rozvahy, výkazu zisku, ztráty a přílohy. Výsledek hospodaření činí – 2 139 277 Kč. Tento
výsledek bude k datu schválení účetní uzávěrky převeden na účetní výsledek hospodaření minulých
účetních období. Náklady a výnosy se týkají hlavní činnosti obce.
Ad 8) Účetní obce přednesla rozpočtové opatření č.4/2018, které je přílohou zápisu, následně
rozpočtové opatření zastupitelé schválili.
Ad 9) V rámci opatření souvisejících s GDPR byl přepracován nový knihovní řád. Po projednání byl
zastupitelstvem obce schválen, zároveň Zastupitelstvo obce ruší knihovní řád z roku 2002.
Ad 10) Starosta seznámil zastupitele s došlou žádostí o podporu Linky bezpečí, po projednání
zastupitelé příspěvek ve výši 3 000 Kč schválili.
Ad 11) V informacích starosta seznámil přítomné s dalším postupem prací na rybníku Člunovec, na
obnově kanalizace od Dytrychů a chodníku u silnice na Brandlín. Byl zhodnocen dětský den a
zastupitelé děkují všem za pomoc při jeho uspořádání.
Ad 12) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 13) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:15 hodin.

