Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Zápis 8/2018
Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 29. 12. 2018 od 17:00 hod. na OÚ

Zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a informace o konání zasedání včetně programu byla
zveřejněna na úřední desce. Starostka dle prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce,
(příloha č. 1) konstatovala, že je přítomno všech sedm členů Zastupitelstva obce, tudíž je
Zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Cvachová Lucie, Čermák Jiří, Fifka Gustav, Nováková Jitka, Pölderlová Klára, Votruba Michal,
Vrhel Jiří
Zapisovatelkou byla určena Klára Pölderlová, ověřovateli zápisu Jiří Čermák a Michal Votruba.
Program:

Program zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a program
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
Záměr o prodeji pozemku 1527/3
Zmaření investice projektu na zateplení obecního úřadu
Rozpočtové opatření č. 9
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Informace
Diskuze
Závěr

Ad 1) Starostka přivítala všechny přítomné a následně pak v 17:00 hod. zahájila schůzi. Starostka
seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úředních deskách,
před hlasováním dala možnost se k programu vyjádřit, případně ho doplnit a následně dala hlasovat.
Program zasedání byl jednohlasně schválen.
Ad 2) Starostka provedla kontrolu usnesení 7/2018 z minulého zasedání Zastupitelstva obce a
seznámila přítomné zastupitele s jednotlivými body uvedeného usnesení. Dle usnesení 4/7/2018 byly
podány dvě žádosti o dotace z programu POV, zbylé tři žádosti budou podány během ledna a února
roku 2019.

Ad 3) Zastupitelé projednali a následně schválili prodej pozemku 1527/3 o výměře 9 m² za 50 Kč/m² .
Jedná se o pozemek před domem žadatele zasahující do zahrady vlastníka rodinného domu. Pro obec
je pozemek číslo 1527/3 nepotřebný, záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách.
Ad 4) Zastupitelé schválili zmaření investice projektu na zateplení obecního úřadu. Odstoupení od
projektu již bylo projednáno na minulém zasedání ZO.
Ad 5) Účetní obce paní Žahourová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9, které je
přílohou zápisu. Po projednání bylo zastupiteli schváleno.
Ad 6) Účetní obce přednesla návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Myslkovice na rok 2020 až
2022. Po projednání zastupitelé návrh schválili. Střednědobý výhled je přílohou zápisu.
Ad 7) Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019.
Ad 8) Starostka poděkovala zastupitelům za pomoc s organizací prosincových kulturních akcí obce.
Dále sdělila přítomným následující informace: Společnost Rumpold zajištující svoz odpadu
informovala dodatkem smlouvy o navýšení cen za služby, které se v následujících letech promítne do
plateb občanů za odpad. Do odvolání byl uzavřen prostor za fotbalovým hřištěm určený ke svozu
zahradního odpadu, znovuotevření je plánováno na jaro 2019, ze strany obce ale budou nastavena
pravidla k důkladnějšímu třídění zahradního odpadu. Objekt je monitorován kamerami, v těsné
blízkosti objektu jakožto i v jakékoli části obce se zakazuje skládka. V období od 1. ledna až do 31.
března budou občané hradit platbu za popelnice 600,- Kč a stočné 115,-Kč, buďto hotovostní platbou
na obecním úřadě, využít mohou i účet obce 19024301/0100, jako variabilní kód platby uvedou číslo
popisné. Na obecním úřadě je možné zakoupit Pamětní knihu 650 let obce Myslkovice. Nadcházející
kulturní akce na leden: 18. 1. 2019 od 19 hod na zámku cestovatelská přednáška Mongolsko, dále 25.
1. 2019 od 20 hod Hasičský bál. V příštím roce zastupitelstvo plánuje vydávat čtvrtletník informující
občany o dění v obci.
Ad 9) V diskuzi zazněla připomínka, že by měla být zvážena úprava zeleně (tújí) u hráze Návesního
rybníka, která brání výhledu řidičů na vozovku. Jiné přípěvky do diskuze ze strany zastupitelů ani
hostů nezazněly.
Ad 10) Zasedání zastupitelstva obce starostka ukončila v 18:15 hodin.

