
Obec Myslkovice 

Zastupitelstvo obce Myslkovice 

Zápis 1/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 6. 3. 2019 od 18:00 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. Místostarosta dle prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce, (příloha č. 1) 

konstatoval, že je přítomno šest členů Zastupitelstva obce, tudíž je Zastupitelstvo usnášeníschopné. 

     

Přítomni: Čermák Jiří, Fifka Gustav, Nováková Jitka, Pölderlová Klára, Votruba Michal, Vrhel Jiří 

Omluvena: Cvachová Lucie 

Zapisovatelkou byla určena Klára Pölderlová, ověřovateli zápisu Jiří Čermák a Michal Votruba. 

Program: 

1. Zahájení a program 
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO 
3. Rezignace paní Kláry Pölderlové na post starostky k 31. 1. 2019 
4. Volba starosty 

a) určení zda funkce starosty bude vykonávaná jako dlouhodobě uvolněná dle § 71 zákona 
o obcích  
b) způsob volby starosty  
c) volba starosty 

5. Rozhodnutí o odměně neuvolněného starosty  
6. Volba předsedy kontrolního výboru 
7. Projednání návrhu ceny pro vodné na rok 2019 
8. Prodej obecních pozemků pro výstavbu železničního koridoru 
9. Závěrečný účet za rok 2018 
10. Účetní uzávěrka 
11. Výběrové řízení pro svislé dopravní značení v obci 
12. Informace:   

 podání žádosti na úřad práce -veřejně prospěšné práce; 

 žádost p. Váci o odkup části obecního pozemku; 

 umístění křížku u Janova Masopust – příprava; 

 Myslkoviny 
13. Diskuze 
14. Závěr 

 



Ad 1) Místostarosta obce pan Jiří Vrhel přivítal všechny přítomné a následně pak v 18:00 hod. zahájil 

schůzi a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úředních 

deskách. Před hlasováním dal místostarosta možnost se k programu vyjádřit, případně ho doplnit 

a následně dal hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen.      

Ad 2) Místostarosta provedl kontrolu usnesení 8/2018 z minulého zasedání zastupitelstva obce 

a seznámil přítomné zastupitele s jednotlivými body uvedeného usnesení. Všechny body usnesení 

byly splněny.  

Ad 3) Místostarosta seznámil přítomné s písemnou rezignací Mgr. Kláry Pölderlové na post starostky 

obce ke dni 31. 1. 2019. V období od rezignace starostky do zvolení nového starosty spravoval obec 

místostarosta pan Jiří Vrhel. Klára Pölderlová i nadále zůstává členkou zastupitelstva.  

Ad 4) Místostarosta vyzval zastupitele k hlasování, zda funkce starosty bude uvolněná nebo 

neuvolněná a o způsobu hlasování. Zastupitelé rozhodli, že funkce starosty bude neuvolněná 

a hlasovat se bude veřejně. 

Dále pak předsedající navrhl na funkci starosty pana Gustava Fifku a vyzval zastupitele k vyjádření. 

Nezazněla žádná připomínka. Návrh na dalšího kandidáta na post starosty nebyl vznesen. Následně 

byl pak hlasováním zvolen starostou pan Gustav Fifka, kterému bylo předáno vedení schůze. 

Ad 5) Starosta přednesl návrh na odměnu spojenou s výkonem starosty, a to 24 593,- Kč měsíčně.  

Z řad zastupitelů nezazněly žádné připomínky a odměna pak byla schválena.  

Ad 6) Starosta navrhl na funkci předsedkyně kontrolního výboru paní Kláru Pölderlovou. Ostatní 

členství v kontrolním a finančním výboru se nemění. Zastupitelé taktéž schválili měsíční odměnu pro 

předsedkyni kontrolního výboru 2 459,- Kč měsíčně. 

Ad 7) Starosta seznámil zastupitele s návrhem ceny pro vodné pro rok 2019, návrh ceny je ve výši 

39,76 Kč za 1m³ , cena bude navýšena o 0,63 Kč. Zastupitelé cenu schválili. 

Ad 8) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na odprodej pozemků pro státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty. Pozemky budou určené k výstavbě železničního koridoru. Jedná se 

o následující pozemky: KN  1785/2, k.ú. Myslkovice o výměře 121 m², KN 1793, k.ú. Myslkovice 

o výměře 108 m², KN 789 k.ú. Roudná o výměře 170 m², KN 790 k.ú. Roudná o výměře 141 m². Cena 

pozemků dle znaleckého posudku činí 76 725,50 Kč. Trasa koridoru povede za dálnicí směrem 

k Janovu. Zastupitelé projednali a následně schválili odprodej těchto pozemků.  

Ad 9) Účetní obce paní Šárka Žahourová seznámila zastupitele se Závěrečným účtem za rok 2018. 

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.  

Zastupitelstvo obce při projednání Závěrečného účtu obce přijalo opatření k nápravě chyb 

a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

a Závěrečný účet byl bez výhrady. 

Zastupitelé Závěrečný účet za rok 2018 následně schválili. 



Ad 10) Účetní obce seznámila zastupitele s účetní uzávěrkou za rok 2018. Účetní uzávěrka je složena 
z výkazu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Výsledek hospodaření činí 416 247,79 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 11) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení, které se uskutečnilo 6. 3. 2019 
od 17:00 hodin na obecním úřadě. Komisí, která byla určena zastupiteli, byla vybrána firma 
PasProRea s.r.o. Holkov, Velešín. Úkolem komise bylo vybrat firmu, která by za nejvýhodnějších 
podmínek zrealizovala zakázku na svislé dopravní značení v obci. Obec disponuje pasportem obce, dle 
kterého bude zakázka realizována. Jedná se o umístění 50 kusů značek v obci. Dle pasportu obce je 
nutná jejich výměna, nebo nová instalace. Komise zohlednila kritéria nejnižší ceny a vyplnění cenové 
nabídky a ze tří zúčastněných firem (částky nabídky viz příloha) zvolila firmu PasProRea s.r.o. Firma, 
která byla vybrána, bude zakázku realizovat za 126 590,-Kč včetně DPH. 
 
Ad 12) Starosta seznámil zastupitele s následujícími informacemi:  

 Byla podána žádost na ÚP o pracovníky na veřejně prospěšné práce, jejichž pracovní činnost 
by mohla být zahájena během jara 2019. 

 Pan Váca projevil zájem o odkoupení části pozemku p.č.1454, který je bezprostředně přilehlý 
k pozemku p.č.1456/1 a došlo by k jeho zarovnání. Pro následné kroky je potřeba vyhotovení 
geometrického plánu. 

 Zastupitelé projednali umístění božích muk (křížek u Janova), která budou přesunuta 
z důvodu výstavby železničního koridoru. Nově by mohl být křížek umístěn na pozemcích p. č. 
1850/5 a 1789/1.  

 Jednotlivým zastupitelům byly rozděleny úkoly týkající se organizace masopustu, večerní 
zábavy a dětského karnevalu. 

 Byly podány informace k situaci týkající se nových webových stránek obce, jejichž spuštění se 
chystá na konec března.  

 Projednána byla příprava dalšího vydání Myslkovin. 

 Prostor pro ukládání zahradního odpadu bude po zimě otevřen počínaje středou 13. 3. 2019 
od 15:00 hod. Pravidelně bude pak otevřeno každou středu od 15:00 do 17:00 hod., dále pak 
v sobotu od 10:00 do 12:00 hod. 

 Zastupitelé projednali možnost přesunutí obecního úřadu do budovy lihovaru, o jehož 
rekonstrukci se uvažuje. Možnosti a dispozice budou konzultovány s projektantem.  

 
Ad 13) V závěrečné diskuzi byla s přítomnými hosty projednána možnost vzniku spolku, který by se 
mohl podílet na organizaci obecních akcí.  
Dále byl pak řešen nepořádek v Židovnách, který se v těchto místech objevuje opakovaně.  
Zmíněno bylo i plánované pálení čarodějnic. 
 
Ad 14) Schůze byla starostou ukončena ve 20:15 hod.  
 

 
 


