Rekapitulace usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 11. 1. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a ing. Kutru.

2.

Schvaluje zadání výběrového řízení na akci „Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21“ s tím, že bude
stanovena celková cena za všechny čtyři objekty a dále cena zvlášť za objekt A (kanceláře OÚ) a
dohromady za objekty B (klub maminek) + C (knihovna) + D (minimuzeum). Zadavatel je oprávněn zrušit
kteroukoliv část nebo celou soutěž.

3.

Schvaluje za členy výběrové komise pro poptávkové řízení na zhotovitele k akci „Úpravy obecního úřadu
Mysločovice č. p. 21“ p. Dovrtěla, ing. arch. Dřímala a p. Stokláska.

4.

Schvaluje podání žádosti na Zlínském kraji o dotaci z POV k akci „Úpravy obecního úřadu Mysločovice
č. p. 21“ – objekt B – klub maminek, objekt C – knihovna a objekt D – minimuzeum. Současně schvaluje
vyčlenění finančních prostředků ke spolufinancování projektu.

5.

Schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury k akci „Bezbariérové chodníky
Mysločovice – úsek č. 5“, pověřuje starostu obce přípravou žádosti o dotaci, jejím podpisem a předložením
poskytovateli, určuje osobou pověřenou jednáním se SFDI ohledně dotace starostu obce p. Pavla Žáka
a místostarostu obce p. Lukáše Dovrtěla, schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce 2016
k financování akce, schvaluje výběrovou komisi pro poptávkové řízení na zhotovitele ve složení p. Dovrtěl,
ing. Arch. Dřímal a p. Stoklásek, jako oprávněnou osobu k podpisu Smlouvy o poskytování finančních
prostředků ze SFDI určuje starostu obce. Akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace.

6.

Schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele k akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a sprch,
základní škola Mysločovice“ a za členy výběrové komise ing. arch. Dřímala, p. Dovrtěla a p. Stokláska.
Dále schvaluje zadání výběrového řízení na projektové práce k akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ
Mysločovice“.

7.

Revokuje bod 9. usnesení č. XVI/2015.

8.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené 21. 12. 2015 - pronájem pozemku p. č. 879
za 3 001 Kč/ha Zemědělské společnosti KLM, s.r.o.

9.

Schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2048 - pronájem pozemků p. č. 174/4 a 280 za
3 600 Kč/ha ZEMET spol. s r.o.

10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 p. Budišovi, Mysliveckému
spolku Háj Mysločovice, Hlaholu Mysločovice o. s., Klubu maminek, pí Budišové, ŘKF Mysločovice,
SDH Mysločovice, TJ SOKOL Mysločovice, o. s. Smlouvy jsou přílohou tohoto usnesení.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a modernizaci dětského hřiště v Mysločovicích
poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul č. 2.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.

datum pořízení zápisu: 12. 1. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 1. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl v. r.
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., Ing. Radim Kutra v. r.
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