Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis
5/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 14. 9. 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, 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. Rozpočtové opatření č. 6.
4. Projednání podání žádosti dotaci na opravu místní komunikace.
5. Oslava ke 100 výročí vzniku samostatného československého státu.
6. Smlouva o právu provést stavbu.
7. Projednání dodatku č.1/2018 ke směrnici o rozpočtu č. 1/2016.
8. Výběrové řízení na oplocení zámku.
9. Projednání žádosti pana Hrbka o finanční podporu vydání knihy o lihovarníku Fischlovi.
10. Projednání návrhu plánu na obnovu vodohospodářského majetku na rok 2018.
11. Informace.
12. Diskuze.
13. Závěr.

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19h 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 seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6, po projednání ho zastupitelé
schválili, je přílohou zápisu.
Ad 4) Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti na opravu místní komunikace
z programu MMR.
Ad 5) Zastupitelé se vyjádřili k oslavě 100 výročí vzniku samostatného československého státu,
rozhodli k tomuto výročí položit věnec k pomníku padlých a v případě dostupnosti pozvat pěvecký
sbor.
Ad 6) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o právu provést stavbu, jedná se o chodník na
pozemku parc. č. 1193/4, zastupitelé uzavření smlouvy schválili.
Ad 7) Starosta přednesl návrh na dodatek č.1/2018 ke směrnici o rozpočtu č. 1/2016 ze dne 19. 2.
2016, zastupitelé dodatek projednali a následně schválili. Dodatek je přílohou zápisu.
Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na opravu podezdívky a výměnu oplocení na
pozemku parc. č. 1193/4 u zámku. Byly poptány tři firmy, kritériem hodnocení výběru byla nejnižší
cena, výběrová komise ve složení Antonín Novotný, Pavel Urban a Jiří Vrhel vybrala firmu s nejnižší
cenou – Jiří Čermák – zednické práce za cenu 335 412 Kč včetně DPH. Zastupitelé výsledek
výběrového řízení chválili a pověřili starostu uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo.
Ad 9) Starosta přednesl žádost pana Hrbka o finanční podporu na vydání knihy o lihovarníku Fischlovi,
zastupitelé odsouhlasili na podporu vydání knihy dar ve výši 2 000,- Kč.
Ad 10) Zastupitelé projednali a následně schválili „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2019 až 2028“.
Ad 11) V informacích starosta seznámil přítomné s dokončením prací na rybníku Člunovec,
s probíhajícími pracemi na opravě omítek u zámku, oplocení u zámku, setkání důchodců 20. října,
volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října, doplnění vánoční výzdoby.
Ad 12) V diskuzi nezazněly žádné připomínky.
Ad 13) Zasedání Zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:10 hodin.

