Obec Miskovice, Zastupitelstvo obce Miskovice
11. 12. 2019

1. Zasedání Zastupitelstva Obce Miskovice (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v
19:00 hodin starostou Petrem Henčlem. Starosta dle prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 14 členů
zastupitelstva. Pan Mgr. Kotrba se omluvil – dostaví se později. Zasedání
zastupitelstva je svoláno v souladu s §96 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů.
•

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a přivítal přítomné zastupitele a hosty.

•

Oznámil počet přítomných a omluvených zastupitelů a konstatoval, že
zastupitelstvo obce je dle zákona usnášení schopné.

•

Byl vznesen dotaz na kontrolu zápisu minulého zastupitelstva na p. Branta a
Pěgřímka. Jmenovaní konstatovali, že zápis zastupitelstva ze dne 13. 11. 2019
je v pořádku a bez závad.

•

Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu a jednoho zapisovatele.

Návrh usnesení č.70/2019
zastupitelstvo obce Miskovice jmenuje ověřovatele zápisu a zapisovatele jednání
zastupitelstva.
Petr Němeček
Patrik Beck
Karel Míšek
………………………………..
………………………………..
……………………………..
zapisovatel
ověřovatel
ověřovatel
Pro
Proti
12
0
Usnesení č. 70/2019 bylo schváleno

Zdrželi se
2

Schválení programu jednání:
Program jednání zastupitelstva: doplnění bodu č.13: Žádost p. Kapičky Pavla o odprodej, či dlouhodobý
nájem obecního pozemku u Velkého rybníku p.č.982 o výměře 152m2, před jeho chatou.
Místostarosta Mgr. Petr Němeček navrhl mimořádnou odměnu ve výši 20.000Kč starostovi Henčlovi v bodu JINÉ, za vynaložené
úsilí při dokončení projektu lV. etapy kanalizace Miskovice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení:
jmenování zapisovatele + ověřovatelů zápisu
vyjádření ověřovatelů zápisu z minulé schůze
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Zpráva ze zasedání rady obce
Stanovení termínů konání zastupitelstva obce
Schválení vyhlášek obce – odpady, bioodpad, psi,
Stanovení vodného a stočného na rok 2019

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schválení rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtu MŠ na rok 2019 Př.1
Jmenování inventarizační komise
Žádost pana Richtera o odkoupení obecního pozemku Př.2
Projednání rozdělení uvolněných bytů. Př.3
Návrh rozpočtu DSO KH Venkov – na vědomí Př.5
Souhlas Obce s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Mezholezy Př.6
Žádost p.Kapičky Pavla o odprodej, či dlouhodobý nájem obecního pozemku u Velkého rybníku
p.č.982
Jiné
•
Pověření rady k aktualizaci všech obecních směrnic.
•
Mimořádná odměna starostovi.
Závěr
Diskuse

Návrh usnesení č. 71/2019
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Pro
Proti
Zdrželi se
12
1
1
Usnesení č.71/2019 schváleno

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
Usnesení č.63/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy rozpočtu na rok 2020, rozpočtového výhledu do roku 2022 a
rozpočtového příspěvku pro MŠ na rok 2020.
Rozpočet připravený na schválení

Usnesení č.64/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4.
Rozpočtové opatření ve výši 100.000Kč bylo provedeno.

Usnesení č.65/2019
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s Vodohospodářskou společností
Vrchlice-Maleč, a.s., na směnu pozemků dle usnesení č. 55/2019.
Smlouva je podepsaná ze strany obce.

Usnesení č.66/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr uzavřít servisní smlouvu se společností ELTOP- Petr Ďoubal, na
komplexní servisní péči o technologie tep. čerpadel v MŠ Miskovice.
Byly upraveny parametry dle návrhu zastupitelstva. Smlouva byla po úpravě schválena Radou obce.

Usnesení č.67/2019
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup nemovitosti dle usnesení č.47/2019,
k.ú. Miskovice, p.č.194 se stavbou č.p.41, na LV č.577. p. Paris.
Smlouva je připravena k podpisu, čeká se na odhad nemovitosti.

Usnesení č.68/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se Záměrem vypracovat studii na obnovu zaniklého rybníku v
Hořanech a vybudování dvou tůní na obecních pozemcích v k.ú. Hořany p.č.442, a p.č.454/13.
13.12. proběhne jednání s projektantkou p.Mgr. Kupeckou.

Usnesení č.69/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. D994190252
Smlouva byla podepsaná a odeslaná.

3. Zpráva ze zasedání rady obce 2.12.2019
•

•
•
•
•

Projednání aktualizací vyhlášek OU na ro 2020 ( o poplatku za komunální odpad,
bioodpad, psi…).

Rada projednala jednotlivé obecní vyhlášky a doporučila, aby poplatky zůstaly ve stejné výši, tak jak
byly stanoveny na rok 2019.

Projednání rozdělovníku na uvolněné obecní byty.

Rada projednala žádosti o přidělení obecních bytů a předkládá ke schválení zastupitelstvu.

Věcné břemeno na kabelové vedení NN 1 KV do země v ulici Francouzská.
Rada schválila.

Žádost o náhradu nákladů na kanalizační přípojku pan Šťastný Miskovice 160 ve výši
4000Kč.
Rada schválila.

Žádost pana M.Richtera na odkoupení pozemku p.č. 114/2 v k.ú. Miskovice o velikosti
6m2, který se nachází na jeho nádvoří.
Rada doporučuje a předává ke schválení zastupitelstvu.

4. Stanovení termínů konání zastupitelstva obce.
18.2., 16.4., 16.6., 8.9., 18.11., 8.12.2020
Návrh usnesení č.72/2019
Zastupitelstvo stanovuje termíny konání veřejného zastupitelstva na rok 2020.
Pro
Proti
Zdrželi se
13
1
0
Usnesení č. 72/2019 schváleno
Na zasedání zastupitelstva se v 19:40 dostavil pan Kotrba.

5. Schválení vyhlášek Obce na rok 2020-odpady, bioodpad,
psi.
Návrh usnesení č.73/2019
|Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zimní svoz popelnic 1x za 14 dní
Letní svoz popelnic 1x za týden
ZO schvaluje znění následujících obecních vyhlášek na rok 2020:
- komunální odpad - Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o poplatku za komunální
odpad
- bioodpad - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce
- poplatky za psy - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
Pro
12
Usnesení č. 73/201 schváleno

Proti
0

Zdrželi se
3

6. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2020
Návrh usnesení č.74/2019
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje výši vodného a stočného na rok 2020 takto:

AG energie -Vodné 47,05Kč vč. DPH stočné 48,68Kč. Vč.DPH
VHS- Vodné Hořany – 54,75Kč vč. DPH
Pro
15
Usnesení č. 74/2019 schváleno

Proti
0

Zdrželi se
0

7. Schválení rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtu MŠ
na rok 2020
Návrh usnesení č.75/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočet MŠ na rok 2020.
Pro
Proti
Zdrželi se
15
0
0
Usnesení č. 75/201 schváleno

8. Jmenování inventarizační komise
Návrh usnesení č.76/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení:
předseda – p. Strbíková
členové - p. Veselá, p. Koryntová,
Pro
14
Usnesení č. 76/2019 schváleno

Proti
0

Zdrželi se
1

9. Žádost pana M.Richtera o odkoupení obecního pozemku
p.č.114/2 v k.ú Miskovice.
Návrh usnesení č.77/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.114/2 v k.ú. Miskovice.
Pro
Proti
Zdrželi se
14
0
1
Usnesení č. 77/2019 schváleno

10. Návrh rozpočtu DSO KH Venkov
Návrh usnesení č.78/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet DSO Kutnohorský venkov na rok 2020.
Pro
Proti
Zdrželi se
15
0
0
Usnesení č. 78/2019 schváleno

11. Rozdělení obecních bytů
Návrh usnesení č.79/2019
Zastupitelstvo schvaluje přidělení obecních bytů:
Byt ve škole po 2+1 přízemí
Byt ve škole 2+1 podkroví
Byt 1+kk přízemí

p Kořistková
p. Herout
P.Pěkná

Pro
15
Usnesení č. 79/2019 schváleno

Proti
0

Zdrželi se
0

12.Souhlas Obce s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú.

Mezholezy
Návrh usnesení č.80/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení pozemkových úprav v k.ú. Mezholezy.
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení č. 80/2019 schváleno

13. Žádost p.Kapičky Pavla o odprodej, či dlouhodobý nájem
obecního pozemku u Velkého rybníku p.č.982 o výměře
152m2, před jeho chatou
Návrh usnesení č.81/2019
Zastupitelstvo schvaluje protinávrh .
Odklad bodu „žádost pana Kapičky…“ na následující řádné zasedání a provést
prohlídku dotčených pozemků.
Pro
Proti
Zdrželi se
15
0
0
Usnesení č. 81/2019 schváleno

14. Jiné
•

•

Pověření Rady obce k aktualizaci všech obecních směrnic a zapracování legislativních
změn.
Starosta obce informoval přítomné o velkém množství obecních směrnic, které zdržují
řešení různých situací. Směrnice zbytečně převádějí kompetence z rady obce a
starosty na zastupitelstvo a tím dochází k prodlužování některých právních úkonů
z několika dní na dobu až tří měsíců.
Odměna starostovi Petru Henčlovi ve výši 20.000Kč za vynaložené úsilí na dokončení
lV. etapy kanalizace Miskovice.

15. Diskuse: žádná
16. Závěr
Starosta a poděkoval přítomným ukončil v ve 20:45zasedání zastupitelstva.

