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Č. j: 1/2020

7. 2. 2020

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne 7. 2. 2020
od 18.30hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce:
Přítomni:
Josef Polaštík, Lenka Gazdová, Pavel Zanáška, Ing. Ondřej Nebuchla, Ing. Jiří Foukal,
Milena Malošíková
(viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:
Miloslava Vrobelová
Hosté:
(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 6 členů ZO, což znamená, že zasedání je
usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání č. 10/2019 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti němu
podány námitky.
Zapisovatelem byla pověřena paní: Milena Malošíková
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Pavel Zanáška, Ing. Ondřej Nebuchla
K návrhu nebyly podány další připomínky.
Starosta obce přednesl program dnešního jednání dle zveřejněné pozvánky. Před schvalováním navrhl, aby byl program
jednání rozšířen o body:


Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce



Prosba o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor v roce 2020

Program jednání
1. Kontrola úkolů z minulých zasedání
2. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330055780/002 se společností E. ON Distribuce, a.s.
3. Žádost o zřízení parkovacích míst u domu č. p. 39 a 66
4. Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Mysločovice
5. Žádost MŠ a ZŠ Mysločovice o příspěvek na plavecký kurz žáků
6. Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce KD“
7. Stížnost na používání pyrotechniky v obci
8. Projednání možnosti podpory jednotlivců na kulturní a sportovní činnost
9. Žádost Mysliveckého spolku Míškovice o obnovení některých polních cest
10. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
11. Prosba o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor v roce 2020
12. Různé

Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
v navrženém znění.
K návrhu nebyly podány připomínky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 1) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Rozpracováno: podání žádostí o dotace – „Odkanalizování obce Míškovice“ – běží žádost o stavební povolení,
obec chce požádat o dotaci ministerstvo zemědělství

Ad2)

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330055780/002
ZO byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 737/1 v k. ú. Míškovice, na
kterém má být realizována stavba s názvem „Míškovice, 21, NN, Miklík“. Jedná se o střešník NN umístěný na
domě č. p. 21. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1100,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330055780/002 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01, IČO: 280 85 400.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 3) Žádost o zřízení parkovacích míst u domu č. p. 39 a 66
ZO byla předložena žádost paní
o povolení parkování osobních
automobilů na části obecního pozemku – par. č. 738/2 v k.ú. Míškovice. Jedná se o travnatou plochu před domy
č. p. 39 a 66, výměra cca 68m2.
Plocha by byla zpevněna pro dvě parkovací místa.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje žádost o povolení parkování na části
pozemku parc. č. 738/2 o výměře cca 68 m2 - travnatá plocha před domy č. p. 39 a 66 za těchto
podmínek:
- ke zpevnění budou použity zatravňovací tvárnice nebo zámková dlažba uložená do štěrkové drtě
- veškeré náklady hradí žadatel
- majitel pozemku (obec) může kdykoliv vyzvat žadatele o odstranění stavby a uvedení do
původního stavu bez jakékoliv finanční náhrady
- žadatel je povinen udržovat plochu v řádném technickém stavu.
Pro: 5

Proti: 1

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 4) Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Mysločovice
ZO byla předložena žádost TJ Sokola Mysločovice o finanční příspěvek na náklady činnosti oddílu ve výši 5.000,Kč.
Hlasování odloženo na příští zasedání ZO. Zastupitelé žádají zjištění počtu aktivních členů tohoto oddílu
s trvalým pobytem v obci Míškovice.
Nehlasováno
Ad 5) Žádost MŠ a ZŠ Mysločovice o příspěvek na plavecký kurz žáků
ZO byl předložena žádost ZŠ a MŠ Mysločovice o příspěvek na provozní a přímé vzdělávací náklady na plavecký
kurz žáků 2. a 3. ročníku školního roku 2019/2020. Tyto náklady budou činit 1650,-- Kč na žáka (z naší obce
celkem 13 žáků).
Hlasování odloženo na příští zasedání ZO. Zastupitelé požadují spolupracovat s obcemi Lechotice a Machová ke
zjištění skutečných nákladů školy na plavecký výcvik.
Nehlasováno

Ad 6) Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce KD“

Výběrová komise informovala zastupitele o cenových nabídkách přihlášených účastníků do výběrového řízení na
rekonstrukci interiéru kulturního domu.
TEMPORI-CZ, s.r.o., Lysá 581, Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 26904799
9.499.730,-- včetně DPH
Tomáš Buček, Vlčnov 1228, Vlčnov 687 61, IČO: 75886928
8.590.912,-- včetně DPH
ZAB COMPANY s.r.o., Tvrdého 643, Letňany, Praha 9 199 00, IČO: 24305081
7.248.118,-- včetně DPH
Na tuto akci chtěla obec požádat o dotaci vyhlašovanou Zlínským krajem. Maximální výše dotace by činila 1 mil
Kč. Při nejnižší nabídce by zbylou část 6.248.118,-- Kč musela hradit obec z vlastních zdrojů.
Nabídnuté částky byly příliš vysoké, proto výběrová komise navrhuje zrušení výběrového řízení na rekonstrukci
interiéru kulturního domu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce KD“ a nepodání žádosti o dotaci vyhlašovanou Zlínským krajem na
rekonstrukce a opravy objektů občanské vybavenosti.
Usnesení přijato
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 7) Stížnost na používání pyrotechniky v obci

Starosta seznámil zastupitele a hosty se stížností paní
na používání zábavné pyrotechniky v obci. Paní
navrhuje zakázat používání pyrotechniky přijetím obecně závazné vyhlášky obce.
Zastupitelstvo obce se domnívá, že k používání zábavné pyrotechniky dochází ve výjimečných případech a to
zejména v průběhu vánočních a novoročních svátků. Proto v současné době neuvažuje o vydání takovéto
obecně závazné vyhlášky.

Na vědomí

Ad 8) Projednání možnosti podpory jednotlivců na kulturní a sportovní činnost

V měsíci prosinci byla obec oslovena další žádostí o finanční podporu pro sportovní činnost jednotlivce. Starosta
předkládá návrh vyčlenit z obecního rozpočtu finanční prostředky na podporu jednotlivců na jejich kulturní a
sportovní činnost. Vyčleněná částka by se rozdělila mezi přihlášené žadatele.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje uvolnění finanční částky pro podporu
kulturní a sportovní činnosti jednotlivců s trvalým pobytem v obci Míškovice.

Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Usnesení

Ad 9) Žádost Mysliveckého spolku Míškovice o obnovení některých polních cest

Přítomný předseda mysliveckého spolku požádal při zasedáním ZO o stažení tohoto bodu z programu jednání.
Myslivecký spolek chce tuto problematiku nejprve projednat se svými členy.

Ad 10) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

Starosta obce informoval zastupitele o nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. (Navýšení odměn o 10%)
Na ustavujícím zasedání byla neuvolněným členům ZO Míškovice schválena odměna ve výši max. odměny člena
výboru zastupitelstva 2.458,-- Kč. Dle novely nařízení vlády můžu tato odměna činit až max 2.704,-- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Míškovice od
1. 3. 2020 takto:
- za výkon člena ZO ve výši 1623,- Kč/měsíc
- za výkon předsedy výboru ve výši 2704,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena výboru ve výši 2704,- Kč/měsíc
- za výkon funkce místostarosty obce ve výši 9460,- Kč/měsíc
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení přijato

Ad 11) Prosba o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor v roce 2020
Starosta předložil ZO žádost o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor, který pořádá
farnost Mysločovice pro všechny děti z blízkého okolí ve věku od 7 do 16 let. Každoročně se jej
účastní a pomáhá s její organizací také mládež z naší obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
3.000,- Kč na letní křesťanský tábor farnosti Mysločovice.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 12) Různé
- aplikace Hlášení rozhlasu – obec bude během následujících tří měsíců testovat mobilní aplikaci
Hlášení rozhlasu, z důvodu častých připomínek občanů k hlášení obecního rozhlasu, který je při
silném silničním provozu špatně slyšet.
- v měsíci únoru proběhne výměna oplocení zahrady MŠ
- v průběhu letních prázdnin dojde k rekonstrukci výdejny a šatny v MŠ
- zastupitelé pověřili starostu k aktualizaci cenových nabídek na sanitární WC kontejner pro výletiště a
opravu oplocení.
- zastupitelé pověřili starostu k oslovení dendrologa na posouzení stavu a stáří stromů na výletišti a v
parku

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Milena Malošíková

……………………………

Pavel Zanáška

……………………………

Ověřovatelé:
Datum podpisu: ……………………
Datum podpisu: …………………….

Ing. Ondřej Nebuchla

……………………………

Starosta:
Datum podpisu: ………………………
Přílohy zápisu:
Prezenční listina členů ZO
Prezenční listina občanů a hostů

Josef Polaštík

……………………………

OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ: 00287491

Rekapitulace usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č. j. 1/2020, které se
konalo dne 7. 2. 2020 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.



Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330055780/002 se společností E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČO: 280 85 400.



Žádost o povolení parkování na části pozemku parc. č. 738/2 o výměře cca 68 m 2 - travnatá plocha
před domy č. p. 39 a 66 za těchto podmínek:
- ke zpevnění budou použity zatravňovací tvárnice nebo zámková dlažba uložená do štěrkové drtě
- veškeré náklady hradí žadatel
- majitel pozemku (obec) může kdykoliv vyzvat žadatele o odstranění stavby a uvedení do
původního stavu bez jakékoliv finanční náhrady
- žadatel je povinen udržovat plochu v řádném technickém stavu.



Zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce KD“ a nepodání žádosti o
dotaci vyhlašovanou Zlínským krajem na rekonstrukce a opravy objektů občanské vybavenosti.



V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce Míškovice od 1. 3. 2020 takto:
- za výkon člena ZO ve výši 1623,- Kč/měsíc
- za výkon předsedy výboru ve výši 2704,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena výboru ve výši 2704,- Kč/měsíc
- za výkon funkce místostarosty obce ve výši 9460,- Kč/měsíc



Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na letní křesťanský tábor farnosti Mysločovice.

NESCHVÁLILO:


Uvolnění finanční částky pro podporu kulturní a sportovní činnosti jednotlivců s trvalým pobytem
v obci Míškovice.

VZALO NA VĚDOMÍ:


Stížnost na používání zábavné pyrotechniky v obci

