Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Miskovice
konaného dne 20. 6. 2019
v 18:00 hodin v budově MŠ Miskovice

Zahájení zasedání zastupitelstva obce. Zasedání Zastupitelstva Obce Miskovice (dále též jako „ZO“)
bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou Petrem Henčlem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
přítomno je 9 členů zastupitelstva (Renata Cimburková, Soukup Bohumír, Siřínková Jana, ing. Kotrba
Radim Ph.D omluveni), MUDr. Ebel Šroňková Hana, zaslala rezignaci na mandát zastupitele. Paní
Dagmar Strbíková se dostaví později. Zasedání zastupitelstva je svoláno v souladu s §96 zákona
č.128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
předsedající navrhl:
Zapisovatele – p. Petr Němeček
ověřovatele zápisu – pan Karel Míšek a pan Patrik Beck
Návrh usnesení
2) Zastupitelstvo obce Miskovice určuje ověřovatele zápisu pana Karla Míška a pana Patrika Becka a
zapisovatelem pana Petra Němečka. Předsedající nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování:

PRO

PROTI

9

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení: č. 33 bylo schváleno
3) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího zastupitelstva konstatovali, že zápis byl zapsán řádně a bez
výhrad.
4) Schválení programu jednání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a
vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na případné doplňující body programu jednání. Starosta
doplnil bod jednání 6 Závěrečná zpráva o hospodaření Obce Miskovice za rok 2018 a předložil
tento program ke schválení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Jmenování zapisovatele + ověřovatelů zápisu
Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulé schůze
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
Zpráva ze zasedání rady obce
Závěrečná zpráva o hospodaření Obce Miskovice a MŠ Miskovice , zpráva o přezkumu hospodaření
Obce a závěrečný účet za rok 2018
8. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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9. Záměr přípravy smlouvy na strojní údržbu travnatých ploch v extravilánu obce Miskovice
10. Žádost Svazu měst a obcí o finanční příspěvek na sbírku pro pozůstalé po místostarostovi panu
Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své funkce
11. Žádost pana Tandlera na odkoupení části obecního pozemku č. 17/3 o rozměrech 38x4m před domem
č.p.15 v obci Hořany
12. Žádost, podpořená peticí, pana Kounického z Přítoky (Záviska), na instalaci zpomalovacích
retardérů na dvě komunikace souběžné s hlavní silnicí
13. Schválení odměny Ing. Mocové, za administraci žádosti o dotaci „Regenerace zem. usedlosti
Miskovice“
14. Jiné:
a. návrh sociálních a kulturních aktivit (Bc. Bukovičová)
b. žádost o výsadbu živého plotu u dětského hřiště v obci Hořany
15. Diskuse
16. Závěr
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
PRO

PROTI

9

ZDRŽELI SE

0

0

Usnesení č.34 bylo schváleno
5) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
Usnesení Z025/2019-byla podána žádost o dotaci na nové hasičské auto. Výzva JSDH-V2-2020
Usnesení Z027/2019-bylo zahájeno jednání se společností VHS KH se záměrem směny pozemků.
Usnesení Z028/2019-ředitelka školky podala žádost na KÚ o povolení zřízení třetí třídy. Probíhají
jednání s hygienou a dolaďují se požadavky na úpravy třídy.
Usnesení Z029/2019-byly provedeny dílčí úpravy Plánu rozvoje Obce Miskovice.
Usnesení Z030/2019-bylo zpracováno rozpočtové opatření č.2/2019 z původních 220tis. Na 620tis.
Navýšení činí 400tis.Kč.
Na zasedání zastupitelstva se v 18:40 dostavila p. Strbíková a byla řádně zapsána do seznamu
přítomných zastupitelů. Celkový počet přítomných zastupitelů je 10.
6) Zpráva ze zasedání rady obce.
1. Žádosti chatařů z Bylan na regulaci vodného - stočného p. Zažímalová
Rada doporučuje snížení poplatků za vodné stočné na 1/3

2. Žádost p. Kršňáka o půjčku na kotel z Fondu rozvoje bydlením 20tis.
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Rada souhlasí a předává zastupitelstvu.
3. Žádost spolku Hořanští o vysazení živého plotu u dětského hřiště.
Rada doporučuje a souhlasí. Sazenice keřů dodá obec, výsadbu a přípravu provede spolek.
4. Odměna Ing. Mocové za žádost o dotaci „Regenerace zem. usedlosti Miskovice“.
Rada souhlasí a předává ke schválení do zastupitelstva.
5. Výběrové řízení na dodavatele projektu Obnova polních cest a alejí v obci Miskovice“.
Rada bere na vědomí. Doporučuje projednání dokumentů s Ing. Havlovou spol. LADN 05.
6. Revokace respektive úprava usnesení zastupitelstva o výplatě odměny Ing. Mocové s doplněním
informace že výplata 10.000Kč je čistá odměna.
Rada souhlasí a předává ke schválení do zastupitelstva.
7. Žádost o koupi části pozemku v k.ú. Hořany 38x4m před domem č.p.15 pan Tandler.
Rada předává zastupitelstvu a nedoporučuje.
8. Žádost pana Josefa Petra o zachování zahrádky u školky.
Rada doporučuje a předává do zastupitelstva.
9. Žádost p. Koryntové o umístění zrcadla na komunikaci pod jejím domem.
Prověřit možnosti umístění u vlastníka komunikace KSÚS.
10. Žádost občanů Bylany o povolení odečtu vodoměrů ve studních( p.Veberová, p.Krčík,).
Rada požaduje doložení protokolu o kalibraci vodoměru a dokument o zaplombování.
11. Žádost p. Vodičkové z obce Přítoky o odečtení 30m3 vody ze stočného (bazén).
Rada nedoporučuje
12. Žádost pana Romana Kounického na umístění retardérů na Závisce.
Rada nedoporučuje z důvodu komplexního řešení v rámci dotace rekonstrukce
komunikace.
13. Kůrovcová kalamita. Vyhlášení individuální těžby v lese pod Mezholezama.
Rada bere na vědomí a schvaluje vyhlášení těžby kůrovcového dřeva.
14. Příspěvek pro pozůstalé po zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky panu Štosovi.
Rada souhlasí a předává k schválení do zastupitelstva.
7) Závěrečná zpráva o hospodaření Obce Miskovice za rok 2018
Hospodářka Obecního úřadu paní Koryntová seznámila přítomné se Závěrečnou zprávou o
hospodaření Obce Miskovice za rok 2018 a Závěrečnou zprávou o hospodaření MŠ Miskovice za rok
2018. Předsedající nechal o přijetí těchto zpráv hlasovat.

Návrh na usnesení
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Zastupitelstvo schvaluje přednesené zprávy, Závěrečná zpráva o hospodaření Obce Miskovice a MŠ
Miskovice, zpráva o přezkumu hospodaření Obce a závěrečný účet za rok 2018
bez výhrad. Předsedající nechal hlasovat.
Hlasování:
PRO

PROTI

ZDRŽELI SE

Beck Patrik
Brant Ondřej
Bukovičová Tereza Bc. DiS
Henčl Petr

Nikdo

Ing. Kejval

Holinka Marek Mgr
Míšek Karel DiS
Němeček Petr Mgr. PhDr. Ph.D
Pěgřímek Milan
Strbíková Dagmar

Usnesení č.35 bylo schváleno
8) Úprava Obecně závazné vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Starosta obce seznámil přítomné s problematikou záboru obecních pozemků a komunikací. Za
problematické označil parkování vozidel na těchto plochách. Předsedající nechal o přijetí těchto úprav
hlasovat.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obec Miskovice schvaluje úpravu vyhlášky č3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. V článku č.6 bude doplněn bod „O“ : za užívání veřejného prostranství pro
účely podnikání, parkování, odstavování vozidel právnických firem, či fyzických osob s trvalým
bydlištěm mimo obec Miskovice. Suma 10Kč/m2 a den. V článku č.6 bude doplněn bod „P“ : za
užívání veřejného prostranství pro účely podnikání, parkování, odstavování vozidel právnických firem,
či fyzických osob s trvalým bydlištěm v obci Miskovice. Suma 1Kč/m2 za den.
Hlasování:
PRO

PROTI

8

0

ZDRŽELI SE
2

Usnesení č.36 bylo schváleno
9) Záměr přípravy smlouvy na strojní údržbu travnatých ploch v extravilánu obce Miskovice.
Starosta obce seznámil přítomné se systémem celoroční údržby zeleně, kde probíhají jednání s
Ing. Procházkou z Přítoky a firmou KK Agro s.r.o.. Záměr Obce je mít smluvně zajištěnou údržbu
veškerých ploch, které je možné udržovat strojní technikou. Předsedající nechal o záměru příprav
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smluvních vztahů hlasovat.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s přípravou smluv na celoroční údržbu zeleně s Ing. Procházkou a firmou
KK Agro s.r.o.
Hlasování:
PRO

PROTI

10

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení č.37 schváleno
10) Žádost Svazu měst a obcí o finanční příspěvek na sbírku pro pozůstalé po místostarostovi
panu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své funkce.
Starosta obce obeznámil přítomné s žádostí Svazu měst a obcí, ve které vyzývá obce k příspěvku pro
pozůstalé po zastřeleném starostovi panu Štosovi. Jedná se o příspěvek na transparentní účet zřízený
u Svazu měst a obcí. Naše obec navrhuje zaslat sumu 10.000Kč.
Návrh usnesení
Obec Miskovice zašle na transparentní účet sumu 10.000Kč. O tomto návrhu předsedající nechal
hlasovat.
Hlasování:
PRO

PROTI

10

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení č.38 schváleno

11) Žádost pana Tandlera na odkoupení části obecního pozemku č. 17/3 o rozměrech 38x4m před
domem č.p.15 v obci Hořany.
Starosta obce předložil žádost pana Tandlera na odkoupení části obecního pozemku č.17/3 o
rozměrech 38x4m před jeho domem v obci Hořany. Rada obce tuto žádost nedoporučuje schválit.
Obec by v tomto případě přišla o bezproblémový přístup k obecním pozemkům č.3 a č.454/6, v k.ú.
Hořany. Předsedající o této žádosti nechal hlasovat.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce hlasuje o schválení žádosti prodeje části pozemku č.17/3 v k.ú. Hořany
Hlasování:
PRO

PROTI

ZDRŽELI SE

0

9

1

Usnesení č.39 neschváleno
12) Žádost, podpořená peticí, pana Kounickéhoz Přítok (Záviska), na instalaci zpomalovacích
retardérů na dvě komunikace souběžné s hlavní silnicí.
Starosta obce přítomné informoval o problematice provozu na těchto komunikacích. Jedná se
o komunikace, které jsou předmětem žádosti o dotaci podané v letošním roce na MMR. Rada
nedoporučuje realizaci těchto retardérů z důvodu řešení v rámci celkové rekonstrukce těchto
komunikací. Případná investice do těchto retardérů, které by splňovaly parametry a podmínky
bezpečného provozu na pozemní komunikaci je přibližně 180tis Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o řešení umístění zpomalovacích příčných prahů na dobu, kdy
budou známy výsledky dotace MMR. O tomto návrhu předsedající nechal hlasovat.
Hlasování:
PRO

PROTI

10

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení č.40 schváleno
13) Schválení odměny Ing. Mocové za administraci žádosti o dotaci „Regenerace zem. usedlosti
Miskovice“
Starosta obce informoval o podání dvou dotačních žádostí. Ing. Mocová zastupuje, jako dotační
manažerka, Mikroregion Čáslav, jehož jsou Miskovice členem. Zastupitelstvo navrhuje odměnu za
obě podané žádosti v celkové výši 7.000Kč. Předsedající nechal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje odměnu Ing. Mocové, za administraci žádostí o dotaci „Regenerace zem.
usedlosti Miskovice“ a žádosti o dotaci na pořízení nového vozidla , výzva JSDH-V2-2020.

Hlasování:
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PRO

PROTI

10

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení č.41 schváleno
14) Jiné)
a) Návrh sociálních a kulturních aktivit (Bc. Bukovičová)
Paní Bc. Tereza Bukovičová přednesla návrh na sociální služby a kulturní aktivity pro občany
Miskovic. Pro důchodce by bylo možné v případě zájmu sjednat jedenkrát za měsíc autobus na
vybrané divadelní představení, dále promítání pohádek pro děti a filmů, uspořádat cvičení
maminek s dětmi ve věku 1-4roky.
b) Žádost o výsadbu živého plotu u dětského hřiště v obci Hořany
Starosta obce přítomné informoval o žádosti spolku Hořanští na výsadbu živého plotu u
dětského hřiště v Hořanech. Jedná se o lokalitu u frekventované komunikace a tímto řešením
by došlo k oddělení hřiště od silnice a zvýšení bezpečnosti dětí. Zastupitelstvo obce navrhuje
příspěvek na sazenice keřů ve výši 5.000Kč. Spolek Hořanští zajistí výsadbu. Předsedající
nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek spolku Hořanští ve výši 5.000Kč na nákup sazenic pro
výsadbu živého plotu.
Hlasování
PRO

PROTI

10

0

ZDRŽELI SE
0

Usnesení č.42 schváleno
c)

Volba předsedy finanční komise je odložena na budoucí zastupitelstvo.

d)

Byla přijata rezignace MUDr. Šroňkové na post zastupitele. Bude osloven náhradník
z kandidátní listiny SNK Miskovicko II. pan Martin Hladiš z obce Přítoky.

15) Diskuse
-P.S.- Zastupitel za Bylany Ing. Kejval požádal o vyřezání keřů v obci, které rostou na obecních
pozemcích a zasahují do komunikace.
-P.S.-Dále Ing. Kejval požádal o přemístění kontejneru na bioodpad pod čističku.
-P.S.-Dále ing. Kejval navrhl, aby obec projednala možnost osvětlení cesty z Bylan do Kutné Hory
(Švestičky) na katastru Kutné Hory. Naše část cesty je osvětlená. Starosta obce sdělil, že byl tento
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záměr zmíněn při jednání na MÚ Kutná Hora.
-P.S.-Mgr. Holinka požádal, aby k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27.5.2019 byly
uvedeny důvody jeho odvolání. Dále požaduje doplnění výčtu prací, které vykonal pro obec.
-P.S.- Paní Eva Hoyerová se zeptala na osud sloupových hodin, které byly vždy součástí prostoru
před Obecním úřadem. Starosta obce odpověděl, že by se hodiny měly v dohledné době vrátit na své
původní místo.
-P.S.-Paní Bělohlávková z Bylan se zeptala na plánované setkání s občany vesnic. Starosta obce
odpověděl, že by se tato setkání měla uskutečnit po prázdninách. Je nutné připravit ve spolupráci se
zastupiteli a občany jednotlivých obcí základní otázky, které jsou pro danou obec prioritní.
16) Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:05h.
Příloha č.1

prezenční listina zastupitelů

Příloha č.2

prezenční listina hostů

Příloha č.3

Závěrečná zpráva o hospodaření Obce Miskovice a MŠ Miskovice, zpráva o

přezkumu hospodaření Obce a závěrečný účet za rok 2018.

……………………………
zapisovatel
Mgr. Petr Němeček

….….....................................
Petr Henčl
starosta

……………………………
ověřovatel zápisu
Karel Míšek

…………………………….
ověřovatel zápisu
Patrik Beck
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