
USNESENÍ č. 2/2019 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 23. 4. 2019 

od 18:00 hod. na OÚ 

 

Zastupitelstvo obce Myslkovice 

Bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z minulého zasedání 

Rezignaci místostarosty pana Jiřího Vrhela ke dni 31. 3. 2019 

Určuje:  

Zapisovatelku zápisu Kláru Pölderlovou a ověřovatele zápisu Jiřího Čermáka a Michala Votrubu 

Schvaluje: 

1/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• program schůze 

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

2/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje  

• finanční příspěvek na zakoupení zeleně na hřbitov v obci Janov 

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

3/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje  

• odstoupení od smlouvy s OSA 

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

4/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• rozpočtové opatření č. 1/2019 

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 



5/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje  

• funkci starosty jako neuvolněnou a veřejnou volbu místostarosty  

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

6/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• zvolení první místostarostky Mgr. Kláry Pölderlové 

Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

7/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• zvolení druhého místostarosty pana Jiřího Čermáka  

Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

8/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• zvolení předsedy kontrolního výboru pana Michala Votruby  

Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

9/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• zvolení předsedkyně finančního výboru paní Jitky Novákové 

Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

10/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• odměny pro místostarosty obce ve výši 11 067,-Kč měsíčně 

Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdrželi se 2 

 

11/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• odměnu pro předsedy kontrolního a finančního výboru ve výši 2 459,-Kč měsíčně 

Výsledek hlasování – pro 4, proti 0, zdrželi se 2 



12/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 750,- Kč 

Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

13/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• Smlouvu č. 1030050981/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci 

s názvem Myslkovice: kab. smyčka NN p. Petržilka na pozemku parc. č. 1505 v katastrálním 

území Myslkovice, obec Myslkovice mezi obcí Myslkovice a E.ON Distribuce a.s.  

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

14/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• Smlouvu 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. 

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

15/2/2019 Zastupitelstvo obce Myslkovice schvaluje 

• Smlouvu č. TA-014330054344/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci 

s názvem Myslkovice: kab. smyčka NN p. Kovář na pozemku parc. č. 1505 v katastrálním území 

Myslkovice, obec Myslkovice mezi obcí Myslkovice a E.ON Distribuce a.s.  

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Přílohy zápisu:  1. Prezenční listina 

                           2. Rozpočtové opatření č.1/2019 

  

Zapsala: Mgr. Klára Pölderlová 

Ověřovatelé zápisu:   Jiří Čermák 

    Michal Votruba            

       Starosta obce: Gustav Fifka     



 


