Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
4/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 13. 7. 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, Luňák Luboš.
Omluveni: Bc. Pölderl Roman.
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 o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene –
Myslkovice přípojka NN p. Váca.

1030045321/001 –

4. Projednání záměru odprodeje obecního pozemku parc. č. 3/11 o výměře 118 m2.
5. Projednání směrnice č. 1/2018 pro práci s osobními údaji.
6. Projednání směrnice č. 2/2018 provozní řád výpočetní techniky.
7. Projednání základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
8. Volby do Zastupitelstva obce – seznámení s informacemi o konání voleb, o termínech podání
kandidátních listin apod.
9. Informace.
10. Diskuze.
11. Závěr.

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19 h 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 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č: 1030045321/001 „Kabel NN Váca“, úplatná 1 000,- bez DPH.
Ad 4) Na základě předložené žádosti a návrhu geometrického plánu, zastupitelé projednali a následně
schválili odprodej části obecního pozemku parc. č. 3/1 nově vznikne parc.č. 3/11 o výměře 118m2 za
cenu 50Kč/1m2, jedná se o pozemek, který je oplocen. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na
úředních deskách obce.
Ad 5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem směrnice č. 1/2018 pro práci s osobními údaji. Po
prostudování směrnici zastupitelé schválili.
Ad 6) Starosta seznámil zastupitele s návrhem směrnice č. 2/2018 provozní řád výpočetní techniky,
po prostudování ji zastupitelé schválili.
Ad 7) Zastupitelé projednali a následně schválili základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů, je přílohou zápisu.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s termínem konání voleb do Zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6.
října 2018, starosta seznámil přítomné s podáním kandidátních listin, s termínem odevzdání do 16
hodin 31. 7. 2018 s potřebným počtem podpisů apod. Podrobnější informace jsou na stránkách obce,
nebo zodpoví starosta.
Ad 9) V informacích starosta seznámil přítomné s postupem prací na rybníku Člunovec, dokončení
kanalizace od Dytrychů, dokončení chodníku u Molíků a zahájení prací na oplocení u zámku.
Ad 10) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 11) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:15 hodin.

