Rekapitulace usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 2. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a Mgr. Jančíka.

2.

Souhlasí jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, s podáním
žádosti o dotaci z programu 133 310 a závazkem spolufinancování projektu v minimální výši 15 %
z celkových nákladů projektu „Rekonstrukce ZŠ v Mysločovicích – navýšení kapacity základní školy
(kmenových tříd, šaten) a navýšení kapacity školského zařízení školní jídelny.

3.

Bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2015 a schvaluje vyřazení
a ekologickou likvidaci mobilního telefonu NOKIA C5-03 (inv. číslo 10940).

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku VW Transporter s SDH Mysločovice.

5.

Schvaluje zadat „Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21“ firmě STAVAD s.r.o. za cenu 1 527 984
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce, v případě získání dotace k této akci, uzavřením smlouvy. V případě
nepřidělení dotace rozhodne o uzavření smlouvy, o rozsahu prováděných prací, na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.

6.

Schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice“
ing. Bohumilu Schwabovi za cenu 49 500 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením objednávky.

7.

Schvaluje napojení a vypouštění odpadních vod z ČOV sportovního a společenského areálu „Sokolská
zahrada“ umístěné na pozemku p.č. st. 50/2 v k. ú. Mysločovice do obecní kanalizace a uzavření Smlouvy
o odvádění odpadních vod s TJ SOKOL Mysločovice, o.s.

8.

Schvaluje pronájem sálu HZ za 1 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 15. – 19. 8. 2016 ke konání
příměstského táboru s tím, že bude dána možnost přednostního přihlášení pro mysločské děti.

9.

Schvaluje bezplatný pronájem sálu HZ pro konání Valné hromady okrsku SDH, a to už i pro valnou
hromadu konající se v roce 2016.

10. Schvaluje pořízení dvou párů obuvi pro nové členy JSDHO Mysločovice v hodnotě cca 3,5 tis. Kč/pár.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje TJ SOKOL Mysločovice, o. s. v případě získání dotace na rekonstrukci multifunkčního
sportoviště na pozemcích p. č. 50/1 a 185 v k. ú. Mysločovice, v areálu sokolské zahrady, poskytnutí
finanční podpory ve výši max. 147 000 Kč.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.

datum pořízení zápisu: 4. 2. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 2. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Lukáš Dovrtěl v. r., Mgr. Miloslav Jančík v. r.

