OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ 00287491
Tel: 573 387 037, Bankovní spojení.: KB Kroměříž 5721691/0100
www.obecmiskovice.czou@obecmiskovice.cz
_______________________________________________________________________________________________
Č. j: 8/2016

23. 11. 2016

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne
23. 11. 2016 od 18.30hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni:
Zastupitelstvo obce: Zelina Petr,Gazdová Lenka, Malošíková Milena, Zanáška Pavel,Ing. Nebuchla Ondřej, Josef
Řezník
(viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:
Ing. Jiří Foukal
Hosté:
(viz prezenční listina příloha č. 2)
Veřejné zasedání zahájil starosta obce Petr Zelina. Přivítal přítomné, sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka
byla vyvěšena na úřední desce obce, byla vyvěšena v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a o konání
zasedání byli občané rovněž informování místním rozhlasem. Konstatoval účast 6 členů ZO, což znamená, že zasedání
je usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání 7/2016 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program dnešního jednání a současně navrhl jeho změnu: doplnění o bod: - Předložení
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Oprava a odbahnění rybníku N1, N2 a N3“
Zapisovatelem pověřuje pani Svačinovou Petru a za ověřovatele zápisu pana Řezníka Josefa, Zanášku Pavla. K návrhu
nebyly podány další připomínky.
Zapisovatel:
Svačinová Petra
Ověřovatele zápisu.
Řezník Josef, Zanáška Pavel
Návrh programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Návrh na prodloužení dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací. (Obec Míškovice – Mikala Karel)
Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12195846 (zřízení
odběrného místa sběrný dvůr)
Žádost TJ Sokol Mysločovice o finanční příspěvek
Příspěvek na plavecký kurz 2. a 3. ročníku pro školní rok 2016/2017.
SMLOUVA se společností E. ON ČR o zřízení věcného břemene č.: OT-014330039268/001
SMLOUVA se společností E. ON ČR o zřízení věcného břemene č.: OT-014330039269/001
SMLOUVA se společností E. ON ČR o zřízení věcného břemene č.: OT-014330038199/003
Žádost o zpevnění části příjezdové plochy par. č. 820/2 (žadatel Marek Pokorný, Zlín)
Prodej žulových odseků z cesty v Klevetově
Předložení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Oprava a odbahnění rybníku N1, N2 a N3“
Diskuse
Usnesení
Závěr
Pro:6
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Ad 1) Kontrola úkolů z minulého zasedání:
Splněno:
Rozpracováno:

Ad2)

Návrh na prodlouţení dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací. (Obec Míškovice –
Mikala Karel)
ZO byl předložen návrh na prodloužení dohody provozně souvisejících kanalizací. Jedná se o kanalizaci od
drobné průmyslové zóny (pan Mikala Karel, vlastník kanalizace) navazující na kanalizaci v Majetku obce.
Pro:6
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Ad 3) Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12195846 (zřízení odběrného místa sběrný dvůr)
ZO byl předložen návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou zaslala společnost E. ON na základě
žádosti o připojení – zřízení nového odběrného místa u č.p.127 (sběrný dvůr). Obec se touto smlouvou
zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech ve výši 12.500,-- Kč.
Pro:6
Ad4)

Zdrţel se: 0

Ţádost TJ Sokol Mysločovice o finanční příspěvek
ZO byla předložena žádost TJ Sokol Mysločovice o finanční příspěvek 5000 Kč na náklady činnosti oddílu.
Starosta požádá o TJ Sokol Mysločovice o předložení soupisu registrovaných hráčů z naší obce. Na základě
toho bude následně rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory.
Pro:-

Ad5)

Proti: 0

Proti:-

Zdrţel se:-

Příspěvek na plavecký kurz 2. a 3. ročníku pro školní rok 2016/2017.
ZO byla předložena žádost o schválení příspěvku na provozní i přímé vzdělávací náklady na plavecký kurz žáků
2. a 3. ročníku pro školní rok 2016/2017. (Jedná se asi o 6 žáků naší obce). V minulém školní roce činil tento
příspěvek 1400 Kč na žáka.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 6) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330039268/001 stavby realizované
pod názvem „Míškovice-kabel.vedení NN,ZEKO“
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT014330039268/001 stavby realizované pod názvem „Míškovice-kabel.vedení NN,ZEKO“
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 7) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330039269/001 stavby realizované
pod názvem „Míškovice -kabel. vedení NN, Obnova“
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT014330039268/001 stavby realizované pod názvem „Míškovice-kabel.vedení NN, Obnova“
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 8) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330038199/003 stavby realizované
pod názvem „Míškovice-lokalita 5RD,Zelina“
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT014330038199/003 stavby realizované pod názvem „Míškovice-lokalita 5RD,Zelina“
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 9) Ţádost o zpevnění části příjezdové plochy par. č. 820/2 (ţadatel Marek Pokorný, Zlín)
ZO se zabývalo žádostí pana Pokorného o možnosti zpevnění části obecní komunikace par.č.820/2 ve
vlastnictví obce. Jedná se o plochu v lokalitě Hliník (za garážemi) Zde budou v jarních měsících Manželé
Pokorní začínat s výstavbou RD na pozemku 67/5. Z tohoto pozemku si chtějí zřídit příjezdovou plochu
navazující právě na obecní komunikaci 820/2. Tato je v současné době travnatá. Proto podávají žádost o její
zpevnění. Jinak by komunikace byla za podzimních a zimních měsíců nesjízdná. Starosta zajistí vytýčení
hranice komunikace a zajistí necenění stavby. Následně se rozhodne o dalším postupu.
Pro: -

Proti:-

Zdrţel se:-

AD 10)Prodej ţulových odseků z cesty v Klevetově:
ZO rozhodlo o prodeji Žulových odseků z cesty v Klevetově. Cena za 1t byla stanovena na 400Kč vč. DPH
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 11) Předloţení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Oprava a odbahnění rybníku N1, N2 a N3“
ZO bylo předloženo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Název veřejné zakázky: Oprava a odbahnění rybníku
N1,N2 a N3“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 31 zákona č.
134/2016 Sb. Nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena celkem v Kč vč. DPH.
Nabídky byly seřazeny dle absolutní hodnoty nabídkové ceny celkem a to od nejnižší po nejvyšší, nabídka s nejnižší
cenou je nejvýhodnější nabídka. Odůvodnění: Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Rovina, a.s., obsahující
nejnižší cenu. Zastupitelstvo na základě oznámení o hodnocení a posouzení nabídek rozhodlo o uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem – Rovina a.s. Kroměříţská 134, 768 24 Hulín IČ 64508510. Pověřuje starostu obce
k provedení nezbytných úkonů a k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Ad 12)Diskuse
Diskuse se odvíjela k jednotlivým bodům průběžně.
Ad 13) Usnesení

OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46, IČ: 00287491
Usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č. j. 8/2016, které se konalo dne
23. 11.2016 od 18.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující
usnesení:
Zapisovatele: Svačinová Petra
Ověřovatele zápisu: Řezník Josef, Zanáška Pavel

SCHVÁLILO:
Program jednání v předloţeném znění
Pro: 6

Proti:0

Zdržel se:0

-

Návrh na prodlouţení dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací. (Obec Míškovice –
Mikala Karel)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12195846 (zřízení odběrného místa sběrný dvůr)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Příspěvek na plavecký kurz 2. a 3. ročníku pro školní rok 2016/2017.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330039268/001 stavby realizované
pod názvem „Míškovice-kabel.vedení NN,ZEKO“
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330039269/001 stavby realizované
pod názvem „Míškovice-kabel.vedení NN,Obnova“
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice č.:OT-014330038199/003 stavby realizované
pod názvem „Míškovice-lokalita 5RD,Zelina“
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Prodej ţulových odseků z cesty v Klevetově za cenu 400kč/tuna
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

-

Předloţení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Oprava a odbahnění rybníku N1, N2 a N3“
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem – Rovina a.s. Kroměříţská 134, 768 24 Hulín IČ 64508510.
Pověřuje starostu obce k provedení nezbytných úkonů a k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Pro: 6

NESCHVÁLILO:
-

Proti: 0

Zdržel se: 0

VZALO NA VĚDOMÍ:
Žádost TJ Sokol Mysločovice o finanční příspěvek. Po předložení požadovaného soupisu aktivních hráčů naší
-

obce bude rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory.
Žádost o zpevnění části příjezdové plochy par. č. 820/2 (žadatel Marek Pokorný, Zlín) Na základě nabídkové
ceny se rozhodne o dalším postupu.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Svačinová Petra

……………………………

Ověřovatelé:

Řezník Josef

……………………………

Zanáška Pavel

……………………………

Zelina Petr

……………………………

Starosta:

Přílohy zápisu:
Prezenční listina členů ZO
Prezenční listina občanů a hostů

