OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ 00287491
Tel: 573 387 037, Bankovní spojení.: KB Kroměříž 5721691/0100
www.obecmiskovice.cz ou@obecmiskovice.cz

_______________________________________________________________________________________
Č. j: 2/2019

4. 3. 2019

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne 4. 3. 2019
od 18.30hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce:
Přítomni:
Josef Polaštík, Lenka Gazdová, Miloslava Vrobelová, Pavel Zanáška, Milena Malošíková

Omluveni:
Hosté:

(viz prezenční listina příloha č. 1)
Ing. Jiří Foukal, Ing. Ondřej Nebuchla
(viz prezenční listina příloha č. 2)

Zahájení, složení komisí pro zpracování zápisu:
Veřejné zasedání zahájil starosta obce Josef Polaštík. 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 5 členů ZO, což znamená, že zasedání je
usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání č. 1/2019 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti němu podány
námitky.
Zapisovatelem byla pověřena paní Lenka Gazdová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Miloslava Vrobelová a Milena Malošíková
K návrhu nebyly podány další připomínky.
Starosta obce přednesl program dnešního jednání dle zveřejněné pozvánky. Před schvalováním navrhl, aby byl program
jednání rozšířen o bod:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330051738/001, „Míškovice-kabel.smyčka NN,Prokop“

Program jednání

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

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Schválení klimatizace – kadeřnictví
Příspěvek na kostelní hodiny v Míškovicích
Dotace pro spolky
Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno NN-Ježek
Nákup podložek do volnočasového centra KD
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330051738/001, „Míškovice-kabel.smyčka NN,Prokop“
Různé

Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený program jednání. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
v navrženém znění.
K návrhu nebyly podány připomínky.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Ad 1)

Kontrola úkolů z minulého zasedání

Splněno:
- Uzavření Smlouvy o dílo s firmou EKON ST spol. s r.o. na akci „Sběrný dvůr Míškovice“, předání staveniště
proběhlo 5. 3. 2019.
- prověření žádosti na instalaci klimatizace v kadeřnictví z hlediska podmínek obdržené dotace na zateplení OÚ.
- učinění nabídky na odkup parc. č. 905 v k. ú. Míškovice o výměře 191 m2
- uzavření smlouvy o dílo na administraci projektu „Sběrný dvůr Míškovice“ s XXXXXXXXXXXXXXXX.
Rozpracováno:
- Poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Mysločovice.

Ad2)

Žádost o schválení instalace klimatizace do prostor kadeřnictví

Na zasedání dne 30. 1. 2019 bylo ZO seznámeno s žádostí paní XXXXXXXXXXXXXX na povolení instalace
klimatizace v budově OÚ v prostorách kadeřnictví. Pořízení a montáž by byli hrazeny z prostředků žadatelky.
Starosta prověřil tuto žádost u Energetické agentury Zlínského kraje z hlediska podmínek obdržené dotace na
zateplení OÚ. Instalace klimatizace na budově OÚ nebude mít vliv na obdrženou dotaci na zateplení budovy
obecního úřadu v roce 2015.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost na povolení instalace klimatizace v budově OÚ v prostorách
kadeřnictví. Pořízení a montáž budou hrazeny z prostředků žadatelky.
K návrhu nebyly podány připomínky
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 3)

Příspěvek na kostelní hodiny v Míškovicích
Římskokatolická farnost Mysločovice podala žádost o finanční příspěvek na opravu pohonu věžních hodin,
sklenářské opravy ciferníků na věžních hodinách i na oknech chrámové lodi a nový hromosvod na kostele sv.
Antonína v Míškovicích. Náklady na tyto práce byly naceněny částkou 160.000,-- Kč. Na pracovní schůzce 18. 2.
2019 se ZO dohodlo na částce příspěvku ve výši 50.000,-- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Mysločovice, IČ 48471780,
se sídlem Mysločovice 10, 763 01, na práce spojené s opravami pohonu věžních hodin, sklenářské
opravy ciferníků na věžních hodinách i na oknech chrámové lodi a nový hromosvod na kostele sv.
Antonína v Míškovicích ve výši 50.000,-- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, která je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 5

Ad 4)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Dotace pro spolky
a) Žádosti o finanční dotaci na rok 2019
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na spolkovou činnost. Tyto
žádosti ZO předjednalo na pracovní schůzce 18. 2. 2019.
ŽÁDOST
POSKYTOVANÁ DOTACE
- SDH
47.500,-30.000,-- + 5.000,-- elektřina, voda – výletiště
- Myslivecký spolek
82.500,-30.000,-- Spolek rybářů
50.790,-32.500,-- Střelecký klub
10.000,-8.000,-- Český svaz chovatelů
15.000,-15.000,-- Český zahrádkářský svaz
33.500,-30.000,-- + 3.500,-- elektřina, voda - výkupna
- TJ Sokol
236.000,-51.000,-- + 35.000,-- elektřina, sečení hřiště
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvky pro místní spolky v následující výši:
- SDH
- Myslivecký spolek
- Spolek rybářů
- Střelecký klub
- Český svaz chovatelů
- Český zahrádkářský svaz
- TJ Sokol
Pro: 5
Proti: 0

30.000,-- + 5.000,-- elektřina, voda – výletiště
30.000,-32.500,-8.000,-15.000,-30.000,-- + 3.500,-- elektřina, voda - výkupna
51.000,-- + 35.000,-- elektřina, sečení hřiště
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

b) Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Míškovice
Zastupitelům obce byl předložen návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Míškovice č. 2019 01 – 2019 07 s jednotlivými místními spolky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Míškovice č. 2019 01 – 2019 07.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

c) Nevyčerpané finanční dotace za rok 2018
Za rok 2018 nevyčerpal Spolek rybářů Míškovice 5.107,-- Kč a TJ Sokol Míškovice 36.561,-- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převedení nevyčerpaných prostředků poskytnutých v roce 2018 do roku 2019. Jedná
se o částku 5107,-- Kč u Spolku rybářů Míškovice a 36.561,-- Kč u TJ Sokol Míškovice.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 5) Smlouva č.: 1040016485/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – podpěrný bod NN
na pozemku parc. č. 737/1 v rámci stavby s názvem „Míškovice, č.p. 23, NN,Ježek“. (demolice domu č. p. 23)
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu č.: 1040016485/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01 České Budějovice. Stavba pod označením „Míškovice, č.p. 23, NN,Ježek“.
K návrhu nebyly podány připomínky
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 6) Nákup podložek do volnočasového centra KD

Z důvodu stížností na chladnou podlahu v prostorách tělocvičny KD v zimních měsících, navrhl starosta
nákup podložek Tatami puzzle. Podložky by se využívaly při lekcích cvičení (jóga, pilates), které
v tělocvičně pravidelně probíhají.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup podložek do volnočasového centra
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Usnesení nepřijato

Ad 7) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starosta předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2019, které obsahuje schválené příspěvky pro místní
dobrovolné spolky a příspěvek pro farnost Mysločovice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 8) Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330051738/001, „Míškovice-kabel.smyčka
NN,Prokop“
Starosta předložil ZO návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu pod názvem „Míškovice-kabel.smyčka
NN,Prokop“ s firmou E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o umístění distribuční soustavy kabelu NN a přípojkové skříně
na pozemku parc. č. 766, jehož vlastníkem je obec Míškovice. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický
plán č. 1423-1004/2018 zhotovený firmou HD GEO, s.r.o. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu 2000,-- Kč. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena ZO dne 7.2.2018 pod č.j. 1/2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330051737/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice. Stavba pod označením „Míškovice-kabel.smyčka NN,Prokop“
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 9) Různé

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 3. 2019
Zapisovatel: Lenka Gazdová

……………………………

Ověřovatelé: Miloslava Vrobelová

……………………………

Starosta:

Milena Malošíková

……………………………

Josef Polaštík

……………………………

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

OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ: 00287491

Rekapitulace usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č. j. 2/2019, které se
konalo dne 4. 3. 2019 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:
SCHVÁLILO:


Předložený program jednání. Zapisovatele a ověřovatele zápisu v navrženém znění.



Žádost na povolení instalace klimatizace v budově OÚ v prostorách kadeřnictví. Pořízení a montáž
budou hrazeny z prostředků žadatelky.



Finanční příspěvek na práce spojené s opravami pohonu věžních hodin, sklenářské opravy ciferníků
na věžních hodinách i na oknech chrámové lodi a nový hromosvod na kostele sv. Antonína
v Míškovicích ve výši 50.000,-- Kč.



Finanční příspěvky pro místní spolky v následující výši:
- SDH
30.000,-- + 5.000,-- elektřina, voda – výletiště
- Myslivecký spolek
30.000,-- Spolek rybářů
32.500,-- Střelecký klub
8.000,-- Český svaz chovatelů
15.000,-- Český zahrádkářský svaz
30.000,-- + 3.500,-- elektřina, voda - výkupna
- TJ Sokol
51.000,-- + 35.000,-- elektřina, sečení hřiště



Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Míškovice č.
2019 01 – 2019 07.



ZO schvaluje převedení nevyčerpaných prostředků poskytnutých v roce 2018 do roku 2019. Jedná
se o částku 5107,-- Kč u Spolku rybářů Míškovice a 36.561,-- Kč u TJ Sokol Míškovice.



Smlouvu č.: 1040016485/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
Stavba pod označením „Míškovice, č.p. 23, NN,Ježek“.



Rozpočtové opatření č. 1/2019



Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330051737/001 se společností E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavba pod
označením „Míškovice-kabel.smyčka NN,Prokop“

NESCHVÁLILO:


Nákup podložek do volnočasového centra

VZALO NA VĚDOMÍ:

