
Zápis ze zasedání zastupitelsva obce č. 7/2021

konaného dne 7.11.2021,  v 18:30 hodin,

v budově obecni'ho úřadu, Kostelni' Myslová 24

Přítomni: Michael  Leško,  Milan Šmikmátor, Jiří Šplíchal, Tomáš Nosek,  Luboš Nosek

Hosté: František Marek, Mirek Nosek

Omluveni: Alice Nosková

i.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Schválení programu.
a)Jako zapisovatel navržen  Michael  Leško, j.ako ověřovatelé zápisu Luboš Nosek a

Jiří šplíchal

b)Navrhovaný program

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

2. Rozpočtové opatření č.3

3. Obecní traktor

4. Multifunkční dům

5. Li'pa u Kostela

6. Jiné
/

7. Závěr, diskuze

Pro: Michael  Leško,  Luboš Nosek,  Milan Šmikmátor, Jiří Šplíchal, Tomáš Nosek

Proti: 0

2.Rozpočtové opatření č.3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Obecní traktor
Starosta obeznámil zastupitelstvo, že na obec dorazil nový Obecni' traktor, pořízen na

dotační uvěr. Zastupitelstvo dále řešilo jeho provozni'm řád, a jiné záležitosti s tím

spojené.



4. Multifunkční dům

Starosta obeznámil zastupitelstvo s žádostí místního spolku "Myslováci" pod

ldentifikačním číslem 11829966, o možnost umi'stěni' sídla spolku do budovy obce

č.p. 35, 58856 Kostelní Myslová.

Pro:  Michael  Leško,  Luboš  Nosek,  Milan Šmikmátor, Jiři' Šplíchal, Tomáš Nosek

Proti: 0

Starosta seznámil zastupitelstvo s možností podat znovu žádost u MMR, v program
/

Podpory obnovy a rozvoje venkova, o dotaci na rekonstrukci Multifunkčního domu v

Kostelní Myslové, č.p.35, p.č. 50

Pro: Michael  Leško,  Luboš Nosek,  Milan Šmikmátor, Jiří Špli'chal, Tomáš Nosek

Proti: 0

Usnensení: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci

5. Lípa u Kostela

Vzhledem k tomu, že nastalo obdobi' vege`tačního klidu, a tedy možnost káceni'

dřevin, s odkazem na zasedání zastupitelstva č.2/2021, bod5. kdy zastupitelstvo

většinově rozhodlo o pokáceni' Ii'py u kostela, starosta opět otevřel tuto otázku.

S vědomi'm o důležitosti tohoto rozhodnuti' se obec v době vegetačního

období snažila zaj.istit dostatek podkladů pro kompetentní usnesení. Zastupitelstvu

byli předloženy informace a argumenty pro i proti, odborné posudky, možnosti

pojištění rizik a zpusob jak řešit škody vzniklé kořenovým systémem stromu na

okolních stavbách.   Proběhlo hlasování, zda se má tato li'pa pokácet.

Pro: 0

Proti:  Michael  Leško,  Milan Šmikmátor, Jiři' Špli'chal, Tomáš Nosek

Zdržel se: Loboš Nosek



6. Jiné

a) Starosta obeznámil zastupitelstvo, že podal žádost o přerušení správního řízení o

odstraněni' nepovolené pevné překážky na pozemku p.č.876 v k.ú. Kostelní Myslová,

v majetku obce, kde byla vytvořena stavební činností MUDr. Pavla

Budinského,Ph.D,MBA pevná překážka. Momentálně probi'haji'jednání a věříme, že

dojde ke smi'rnému vyřešení celé záležitosti, a proto by byl i dalši' postup ve správním

řízení zjevně bezpředmětný.

b) na obec přišla žádost o finanční dar pro Sdi'lení o.p.s.   Navržena částka 5000kč

Pro:  Michael  Leško,  Luboš Nosek,  Milan Šmikmátor, Jiří Šplíchal, Tomáš  Nosek

Proti: 0

c) obec zakoupila 2000dubů k vysázení v oblasti ``vrcha" Veřej.né sázení proběhne v

sobotu 13.11. od 9:00

d) proběhla diskuze ohledně nedávné havárii na vodovodním řádu a možnostem

jejich předcházení do budoucna.

7. Závěr, diskuze

Zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:54

Zapisovatel

_---` :---

Ověřovatelé


