Rekapitulace usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 10. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Neat Houses – Dřevostavby s.r.o., stavba RD na parc. č. 36/4
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.

2.

Schvaluje v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Rekonstrukce střechy obecního úřadu“
společnosti MONTIM Kutra s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy za 2 657 832 Kč.

3.

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 365/12 v k. ú. Mysločovice s p. Zdeňkem
Krystýnkem.

4.

Revokuje bod 10. usnesení č. XIII/2019.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku
obce
p. č. 365/22, 363/97 a 365/17 v k. ú. Mysločovice s manželi Gecovými týkající se přípojky vody
a kanalizace k rodinnému domu.

6.

Schvaluje vyřazení přijímacího bezdrátového hlásiče (inv. č. DHM 00188/3) a veřejného osvětlení
(inv. č. DHM 00147) z majetku obce.

7.

Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s pí Mokrou, vlastníkem pozemku
p. č. 36/4.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě na pozemku obce p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice s pí Mokrou týkající se přípojky vody
a kanalizace k rodinnému domu na p. č. 36/4 v k. ú. Mysločovice.

9.

Schvaluje stavbu rodinného domu na p. č. 36/4.

10. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení
dataprojektoru (inv. č. 2186) z majetku.
11. Schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na akci: „Sociální bydlení Mysločovice“ se společností K PROJEKT Kročil a Belžík
s.r.o.
12. Schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20 828 Kč pro Základní školu a mateřskou
školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků v období
9. 10. 2019 až 30. 6. 2020.
13. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s p. Karlem Fišarem s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 31. 1. 2021.
14. Schvaluje podíl obce na nákladech ohňostroje při lampiónovém průvodu v letošním roce ve výši max.
5 000 Kč.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019.
datum vyhotovení zápisu: 11. 10. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 11. 10. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.

