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: 2/2020

22. 4. 2020

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2020
od 18.00 hod na sále kulturního domu.
Zastupitelstvo obce:
Přítomni:
Josef Polaštík, Lenka Gazdová, Pavel Zanáška, Ing. Ondřej Nebuchla, Ing. Jiří Foukal,
Miloslava Vrobelová
(viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:

Milena Malošíková

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 šesti členů ZO, což znamená, že
zasedání je usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání č. 1/2020 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti
němu podány námitky.
Zapisovatelem byla pověřena paní: Miloslava Vrobelová
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:
--------------------------------Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola úkolů z minulých zasedání
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040018147/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057212/007 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Žádost o finanční příspěvek Charita Kroměříž
Smlouva o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s.
Žádost o dotaci Středisko rané péče EDUCO Zlín
Žádost o výstavbu parkovacího místa
Cenová nabídka – projektová dokumentace a společné povolení přístavby ložnice MŠ Míškovice
Dotace spolky 2020
Podání žádosti o dotace (Ministerstvo zemědělství) – Čistírna odpadních vod
Cenová nabídka zpracování žádosti o dotaci na ČOV
Rozpočtové opatření č. 1/2020
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

Splněno:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330055780/002 se společností E.ON Distribuce, a.s.
- Prověření výše nákladů na plavecký kurz pro žáky ZŠ

Ad2)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040018147/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s.

ZO byla předložena Smlouva č. 1040018147/001 o smlouvě budoucí 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 pozemků
parc. č. 514/3, 514/28, 514/29, 806/1 v k. ú. Míškovice, na kterých má být realizována stavba s názvem
„Míškovice, Machovská, rozšíření NN“. Jedná se o umístění kabelového vedení NN – 98 m. (Propojení vedení NN
ulice Klevetov s ulicí Nad Oborou) Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
9800,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č.: 1040018147/001 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) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057212/007 se

společností E.ON Distribuce, a.s

ZO byla předložena Smlouva č. 1030057212/007 o smlouvě budoucí 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 pozemků
parc. č. 766, 768 v k. ú. Míškovice, kde má být umístěna stavba s názvem „Míškovice, rozšíření NN, Střechová“.
Jedná se umístění kabelu NN ke stavebním pozemkům pro nové rodinné domy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č.: 1030057212/007 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 4) Žádost o finanční příspěvek Charita Kroměříž
Starosta předložil zastupitelům obce žádost Charity Kroměříž pro Charitní dům pokojného stáří Cetechovice o
finanční příspěvek ve výši 15 286 Kč. Toto zařízení pečuje o jednoho občana obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15 286,- Kč pro Charitu Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, IČ 18189750 - zařízení
Charitní dům pokojného stáří, Cetechovice 71, 768 02 Zdounky a uvolnění této částky z rozpočtu
obce. Částka bude zahrnuta do Rozpočtového opatření č. 1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 5) Smlouva o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. (“16010-053897 0599/19 PZ

Míškovice MK“)

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. Touto smlouvou zřizuje obec ve prospěch společnosti CETIN
k pozemkům parc. č. 823 a 833 v k. ú. Míškovice služebnost umístění a provozování komunikačního vedení a
zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 1457-28/2020 ze den 24.2.2020. Služebnost by byla zřízena za
jednorázovou náhradu 1.000,- Kč (500,-/pozemek)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063. Název
akce: “16010-053897 0599/19 PZ Míškovice MK“
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 6) Žádost o dotaci Středisko rané péče EDUCO Zlín
Zastupitelům obce byla předložena žádost o dotaci organizace Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Požadovaná částka dotace je 9.500 Kč. Organizace poskytuje péči rodinám s dětmi s mentálním,
pohybovým a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, s dětmi předčasně
narozenými apod. Klientem této organizace je jedna rodina z naší obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
organizaci Středisko raná péče EDUCO Zlín z.s, Chlumská 453, 763 02 Zlín Louky, IČ: 26986728 ve
výši 9 500,- Kč a uvolnění této částky z rozpočtu obce. Částka bude zahrnuta do Rozpočtového
opatření č. 1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí příspěvku.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 7) Žádost o výstavbu parkovacího místa

Starosta seznámil zastupitele se žádostí p.
o povolení výstavby
parkovacího stání před jejich rodinným domem (číslo parcely 245/16). Parkovací místo by bylo zhotoveno ze
zámkové dlažby na náklady žadatelů.
Ing. J. Foukal navrhuje vypracovat systematický plán parkování vozidel v naší obci. Zastupitelé předloží návrhy
na řešení této problematiky na pracovní schůzce.

Nehlasováno

Ad 8) Cenová nabídka – projektová dokumentace a společné povolení přístavby ložnice MŠ
Míškovice
Starosta předložil zastupitelům návrh cenové nabídky na přístavbu ložnice MŠ.
- Firma BAUMAS projekt, spol. s.r.o.
- cena 96 800,-- Kč vč. DPH
- projektová dokumentace pro společné povolení
Zastupitelé pověřují starostu k zajištění dalších min. dvou cenových nabídek na tuto akci.
Nehlasováno

Ad 9) Dotace spolky 2020

a) Žádosti o finanční dotaci na rok 2020
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na spolkovou činnost. Tyto
žádosti ZO předjednalo na pracovní schůzce 20. 4. 2020. Poskytnutí dotace na rok 2020 je podmíněno řádným
vyúčtováním roku 2018 a 2019.
ŽÁDOST
POSKYTOVANÁ DOTACE
- SDH
31.000,21.000,- (+ 5.000,- * elektřina, voda – výletiště)
- Myslivecký spolek
32.500,28.500,- Spolek rybářů
26.500,26.500,- Střelecký klub
7.000,7.000,- Český zahrádkářský svaz
30.000,30.000,- (+ 4.000,-* elektřina, voda – výkupna)
- TJ Sokol
55.000,35.000,- (+ 35.000,-* elektřina, sečení hřiště)

(* Tyto částky se spolkům nepřeposílají. Účetní doklady za energie hradí přímo obec, spolky tyto částky
nevyúčtovávají. V rozpočtu obce jsou již schválené.)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvky pro místní spolky v následující výši:
- SDH
21.000,- Myslivecký spolek
28.500,- Spolek rybářů
26.500,- Střelecký klub
7.000,- Český zahrádkářský svaz
30.000,- TJ Sokol
35.000,Poskytnutí dotace na rok 2020 je podmíněno řádným vyúčtováním roku 2018 a 2019.
Pro: 6

Proti: 0

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. 2020 01 – 2020 06 s jednotlivými místními spolky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Míškovice č. 2020 01 – 2020 06.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 10) Podání žádosti o dotace (Ministerstvo zemědělství) – Čistírna odpadních vod

Starosta seznámil zastupitelé o možnosti podání žádosti o dotace u MZe ČR, program – Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Maximální výše dotace je 50 mil Kč a
podmínkou odkanalizování alespoň 50 % obyvatel obce připojených na obecní kanalizaci. Jelikož předložený
návrh rozpočtu projektu odkanalizování obce Míškovice je necelých 120 mil Kč bez DPH, bude nutno rozdělit
celou akci na několik etap.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje podání
žádosti
o
dotaci
v rámci
programu MZe ČR - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 11) Cenová nabídka zpracování žádosti o dotaci na ČOV

Starosta seznámil zastupitelé s cenovou nabídkou od ND agentury s.r.o. na vypracování a administraci žádosti o
dotaci na akci „Odkanalizování obce Míškovice“
Nabídka ND agentury s.r.o. činí:
 29 990,- Kč bez DPH – zpracování žádosti
 149 000,- Kč bez DPH – při získání dotace
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje zadání zpracování žádosti o dotaci
v rámci programu MZe ČR - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II firmě ND agentura s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín. Za zpracování
žádosti odměna 29 990,- Kč bez DPH, odměna za získání dotace 149 000,- Kč bez DPH.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Ad 12) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starosta detailně obeznámil přítomné s jednotlivými úpravami položek příjmů a výdajů rozpočtu
obce.
Úprava příjmy: 202 352,93 Kč
Úpravy výdaje: 613 726,-- Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020.
Usnesení přijato
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 13) Různé
- Diskutovalo se o problematice parkování v obci.
- Dotazy rodičů dětí navštěvujících místní MŠ na znovuobnovení provozu školky. Starosta seznámil přítomné,
že MŠMT vydá ke dni 30.4.2020 přesné směrnice k otevření a provozu škol.
Obec jako zřizovatel poté ve spolupráci s ředitelkou MŠ rozhodne o možném zahájení výuky.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2020
Zapisovatel:

Miloslava Vrobelová

……………………………

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. 2/2020, které se
konalo dne 22. 4. 2020 od 18.00 hod na sále kulturního domu 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.



Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040018147/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČO: 280
85 400.



Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057212/007 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČO: 280
85 400.



Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 286,- Kč pro Charitu Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01
Kroměříž, IČ 18189750 - zařízení Charitní dům pokojného stáří, Cetechovice 71, 768 02 Zdounky a
uvolnění této částky z rozpočtu obce. Částka bude zahrnuta do Rozpočtového opatření č. 1.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.



Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063. Název akce: “16010-053897 0599/19 PZ Míškovice MK“



Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro organizaci Středisko raná péče EDUCO Zlín z.s,
Chlumská 453, 763 02 Zlín Louky, IČ: 26986728 ve výši 9 500,- Kč a uvolnění této částky
z rozpočtu obce. Částka bude zahrnuta do Rozpočtového opatření č. 1. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.



Finanční příspěvky pro místní spolky v následující výši:
- SDH
21.000,- Myslivecký spolek
28.500,- Spolek rybářů
26.500,- Střelecký klub
7.000,- Český zahrádkářský svaz 30.000,- TJ Sokol
35.000,Poskytnutí dotace na rok 2020 je podmíněno řádným vyúčtováním roku 2018 a 2019.



Uzavření veřejnoprávní smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Míškovice
č. 2020 01 – 2020 06.



Podání žádosti o dotaci v rámci programu MZe ČR - Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II.



Zadání zpracování žádosti o dotaci v rámci programu MZe ČR - Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II firmě ND agentura s.r.o., nám. T. G. Masaryka
1281, 760 01 Zlín. Za zpracování žádosti odměna 29 990,- Kč bez DPH, odměna za získání dotace
149 000,- Kč bez DPH.



Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020

NESCHVÁLILO:


VZALO NA VĚDOMÍ:


