
Obec Myslkovice 

Zastupitelstvo obce Myslkovice 

Zápis 2/2019 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 23. 4. 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. Starostka dle prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce, 

(příloha č. 1) konstatovala, 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. Příspěvek 3000,- Kč na hřbitov v Janově 
4. Hlasování o zrušení smlouvy s OSA  
5. Rezignace místostarosty Jiřího Vrhela  
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
7. Volba místostarosty  
8. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
9. Odměny místostarosty a předsedů výborů  
10. Věcné břemeno kabel na cestě k vodojemu  
11. Smlouva o smlouvě budoucí – pronájem pozemků v souvislosti se stavbou koridoru  
12. Termín konání voleb do Evropského parlamentu  
13. Informace: dokončení dopravního značení, spuštění webu, čarodějnice, stavění máje, 

pouťová zábava 
14. Diskuse a závěr  

 
Ad 1) Starosta přivítal všechny přítomné a následně pak v 18:00 hod. zahájil schůzi. Starosta seznámil 
přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úředních deskách, před 
hlasováním dal možnost se k programu vyjádřit, případně ho doplnit a následně dal hlasovat. 
Program zasedání byl jednohlasně schválen.      
 
Ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce a seznámil 

přítomné zastupitele s jednotlivými body usnesení. Dle usnesení 11/1/2019 bylo na základě uzavření 

smlouvy o dílo dokončeno umístění svislého dopravního značení v obci. I ostatní body usnesení byly 

splněny. 



Ad 3) Zastupitelé projednali a následně schválili poskytnutí finančního příspěvku 3000,- Kč obci Janov 

na pořízení keřů na hřbitov. 

Ad 4) Zastupitelé projednali navýšení poplatku ze strany OSA (Ochranný svaz autorský), který 

navrhuje navýšení poplatku na 6496,-Kč ročně. Vzhledem k téměř dvojnásobné ceně ve srovnání 

s předchozími lety zastupitelé jednomyslně schválili odstoupení od smlouvy se svazem OSA. 

Uspořené finance budou věnovány na navýšení částky určené na nákup dárkových košů pro jubilanty. 

Ad 5) Starosta obce seznámil zastupitele s rezignací místostarosty obce pana Jiřího Vrhela, který 

rezignaci podal z osobních důvodů ke dni 31. 3. 2019. Pan Vrhel i nadále zůstává členem 

zastupitelstva obce. 

Ad 6) Účetní obce, paní Žahourová, seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2019, které 

je přílohou zápisu. Po projednání bylo zastupiteli schváleno. (příloha č. 2) 

Ad 7) Starosta vyzval zastupitele k hlasování, zda funkce místostarosty bude uvolněná nebo 

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

a hlasovat se bude veřejně. 

Dále pak předsedající navrhl volbu dvou místostarostů. Na funkci první místostarostky navrhl paní 

Mgr. Kláru Pölderlovou, na funkci druhého místostarosty pana Jiřího Čermáka. Dále pak starosta 

vyzval zastupitele k vyjádření. Nezazněla žádná připomínka, následně byli hlasováním zvoleni 

místostarostové Mgr. Klára Pölderlová a pan Jiří Čermák.  

Ad 8) Starosta navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru pana Michala Votrubu a na členy 

kontrolního výboru Jiřího Vrhela a Antonína Novotného. Dále pak navrhl na předsedkyni finančního 

výboru Jitku Novákovou a na členy finančního výboru Lucii Cvachovou a Evu Holcovou, následně dal 

prostor k vyjádření a případným návrhům zastupitelů. Nikdo nevznesl jiný návrh, a tak starosta vyzval 

zastupitele k hlasování. 

Ad 9) Starosta přednesl návrh na odměny spojené s výkonem funkce místostarostů, a to: 11 067,- Kč 

měsíčně, dále pak navrhl odměny spojené s výkonem předsednictví v kontrolním a finančním výboru, 

které činí 2 459,- Kč měsíčně, odměny pro ostatní neuvolněné členy zastupitelstva činí 750,-Kč 

měsíčně.  Z řad zastupitelů nezazněly žádné připomínky a odměny byly schváleny. 

Ad 10) Obec obdržela návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1030050981/002 mezi obcí Myslkovice a E.ON Distribuce, a.s. na realizaci stavby s názvem 

Myslkovice: kab. smyčka NN p. Petržilka na pozemku parc. č. 1505 v katastrálním území Myslkovice, 

obec Myslkovice.  

Ad 11) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

č. BNS/Myslkovice/44/2018 mezi obcí Myslkovice a Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizací. Smlouva se týká pronájmu pozemků č. 1763 o výměře 2 m², dále pak č. 1785 o výměře 

254 m². Cena nájemného za m² bude sjednána mezi budoucím pronajímatelem a budoucím 

nájemcem – zhotovitelem před zahájením užívání sjednaných částí pozemků ve výši obvyklé v době 

uzavření nájemní smlouvy. Doba nájmu bude sjednána na dobu určitou, tj. na dobu nezbytnou pro 

realizaci. Zastupitelé smlouvu schválili. 



Ad 12) Starosta obce seznámil zastupitele s termínem voleb do Evropského parlamentu 
a harmonogramem voleb. Volby do evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. 
května 2019, volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu. Oznámení 
o harmonogramu voleb bude vyvěšeno na úředních deskách obce.  
 
Ad 13) Starosta obce podal následující informace: 

- Bylo dokončeno svislé dopravní značení v obci, dne 16. 4. 2019 bylo dílo předáno, bude 
podepsán předávací protokol. 

- Byly schváleny následující dotace: z Programu obnovy venkova na opravu podezdívky 
a výměnu oplocení – pravé strany na pozemcích 42/2 a 3/8, z Programu obnovy venkova na 
stavební úpravy na pozemcích 42/2 a 3/8 – výměna dlažby, z programu Jihočeského kraje 
Kulturní dědictví - na stavební úpravy na pozemku 3/1 – výměna dlažby. Na opravu 
kanalizace a opravu komunikace se dotace získat nepodařilo. 

- Budou podány výzvy k podání nabídek k realizaci výše uvedených akcí. 
- Bude změněna úřední doba obecního úřadu a to následovně – starosta bude na obecním 

úřadu přítomen každé pondělí od 18:00 – 20:00 hodin, dále pak bude možné domluvit 
telefonicky schůzku, úřední hodiny účetní obce budou pro veřejnost v pondělí od 8:00 – 
13.00 a od 17:00 – 20:00 hodin, ve středu od 7:00 – do 16:00 hodin.  

- Dne 18. 5. se od 20:00 hodin na zámku koná pouťová zábava, zahraje kapela Marathon. 
- Dne 30. 4. 2019 bude v okolí zámku probíhat pálení čarodějnic a stavění máje. 
 

 
Ad 14) V diskuzi zazněly připomínky týkající se užívání víceúčelového hřiště. Bez vypůjčení klíčů od 
zastupitelů obce je na hřiště vstup zakázán, zámek branky musí být řádně otevřen klíči. Bude 
vyhlášena brigáda na úklid hřiště. 
 
Schůzi starosta ukončil ve 20:15 hodin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


