Obec Mysločovice
Zápis z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 3. 2016 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni:
5 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: p. Roman Kamenec
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni:
Ing. Bureš, p. Jurášek (omluveni)
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Stokláska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program zasedání a ověřovateli zápisu
ing. Kutru a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ŘKF Mysločovice
3. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON Česká republika, s.r.o.
6. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysločovice
7. Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Územní studie k lokalitě za školou (viz minulá zasedání) – upravená studie byla dnes ing. arch.
Dřímalem dodána, zastupitelům rozeslána, po prostudování rozhodnou na příštím zasedání.
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – ing. Kutra se domluvil s ing. Václavkem na
novém jednání s Lesy ČR, aby se aktualizovaly podmínky odkupu na současnou dobu, schůzku bude
iniciovat zástupkyně Lesů ČR.
Ing. Kutra dále seznámil zastupitele s tím, že na MMZ je celá pasportizace šaten TJ SOKOL, uznání stavby
je, bude se znovu jednat s katastrem.
- Plán prací na hřbitově (viz minulá zasedání) – zeleň – Mgr. Jančík – na příštím zasedání bude
předložen návrh zeleně na hřbitově.
Žádost o prodej pozemku pod starou částí hřbitova obci – žádné nové informace.
- Nacenění části kanalizace ke hřbitovu, smlouvy o odvádění odpadních vod (viz minulá zasedání) –
kanalizace byla zaměřena, výsledek přeposlán projektantovi, úkol navést nově zjištěnou obecní kanalizaci
do majetku obce trvá – budou zahájeny projektové práce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování výdajů spojených s činnostmi vedoucími
k navedení nově zjištěné části kanalizace ke hřbitovu do majetku obce z paragrafu 6409, položky 6901
(rezerva na nepředvídané výdaje)“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Smlouva o pronájmu pozemku k singltreku p. Utinkovi (viz minulá zasedání) – smlouva bude
upravena dle požadavku zastupitelů, bude zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce.
- Dotace na opravu pamětních desek a válečných hrobů (viz minulá zasedání) – restaurátor se neozval,
Mgr. Jančík znovu poptá restaurátory, aby se akce konečně rozjela.
- Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – dosud se neozvali k upřesnění změny materiálu
k výstavbě kanalizace, starosta osloví p. Císaře ohledně dalšího jednání – ukotvení podmínek obce (např.
pás k Machové).
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- Bezbariérová trasa – úsek č. 5 (viz minulá zasedání) – připravuje se výběrové řízení.
- Žádost o dotaci na MŠMT k projektu rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny
v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz minulá zasedání) – o dotaci budou rozhodovat do konce března, ve
škole budou v roce 2018 chybět 3 kmenové třídy plus k tomu odpovídající zázemí družiny a šaten. Pokud
by tento dotační titul nevyšel, je nutno řešit přístavbou, nadstavbou nad hlavním pavilonem či rekonstrukcí
prostor nad školní jídelnou. Počkáme do konce března. Mgr. Jančík – spíše by zvažoval půdní vestavbu.
Starosta – i stavební výbor se spíše kloní k této variantě. Pan Dovrtěl – ředitelka bude dále žádat o navýšení
kapacity školní jídelny na 440 žáků.
Starosta – do konce března bude hotova projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny ZŠ, následně
bude vypsáno výběrové řízení, realizace předpoklad od května. Na sociální zařízení v budově tělocvičny
bude vypsáno poptávkové řízení v březnu, realizace od června.
Ing. Kutra – střešní krytina je v posledním stádiu své životnosti, měla by se vyměnit příp. při realizaci
půdní vestavby. Mgr. Jančík, ing. Kutra – použitá krytina není na tento druh stavby vhodná.
− Nařízení obce k zákazu podomního prodeje na území obce (viz minulá zasedání) – značky
objednány, i se zapáskováním, budou namontovány, od Sazovic na sloupu v protisměru. Text připravený
Mgr. Jančíkem k seznámení občanů s vydaným nařízením bude zveřejněn v Obecních novinách.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl konstatoval, že až na p. Krystýnka všichni vlastníci
pozemků pod chodníkem směrem na Míškovice souhlasí s odprodejem obci. Sjednocují se na požadavku
zachování vjezdů k domům a současné výšky chodníku. Jedná se o 18 parcel, cena 10 Kč/m2, Mgr. Jančík
zpracuje vše na jednu smlouvu, na jeden návrh do katastru. Bude třeba pořešit případné hypotéky na
pozemcích. Mgr. Jančík – pokud tyto pozemky vykoupíme, je třeba zajistit kvůli zpřehlednění chodníku
jejich zcelení tzv. proslučkováním.
− Program rozvoje obce (viz minulá zasedání) – upřesňuje se, po vypracování bude zaslán k posouzení
zastupitelům.
− Smlouvy o odvádění odpadních vod s majiteli bytů na čp. 104 (viz minulá zasedání) – smlouva
s p. Rozehnalem zatím neuzavřena, úkol pro Mgr. Jančíka trvá. Pan Rozehnal poslal vlastní návrh smlouvy
s tím, že Společenství vlastníků bytů projedná možnost odkoupení celé nebo části ČOV u čp. 104, posoudí
si nabízející se možnosti.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – proběhlo jednání obce se zástupci Vak a Moravské
vodárenské, mají stejně jako my povoleno vypouštění do konce roku 2018. Nabízejí se dvě varianty:
1. obec Vaku převede svoji část kanalizaci, ale Vak může přijímat majetek pouze do hodnoty 5 tis. Kč
(dáno jejich vnitřními předpisy). Byl by tak vlastníkem kanalizace, ale k rekonstrukci nezíská dotaci, ta je
jen pro obce a města.
2. Vak převede obci svoji část kanalizace, v odhadní ceně (zašlou návrh), snad by zajistil projektovou
dokumentaci k územnímu řízení, obec by byla vlastníkem, mohla by žádat o dotaci na několikamiliónovou
realizaci. Jaká by byla návratnost? Odpadní vody by se odváděly do ČOV v Malenovicích, za jaký
poplatek? Kdo by vybíral stočné? Je třeba vše promyslet, aby se obci vložené prostředky alespoň částečně
vrátily. Mgr. Jančík – např., pokud převezmene část kanalizace Vak, tak už při přebírání dojednat, že nám
po určitou dobu nebudou účtovat poplatky za odvod odpadních vod.
Starosta - dále je potřeba dořešit vlastnická práva ke kanalizaci naproti čp. 75. Je napojena na kanalizaci
Vak, vybírají si stočné, tak by si ji do majetku měli i navést.
− Výběr zhotovitele akce „Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21“ (viz minulé zasedání) –
výsledek žádosti o dotaci z POV Zlínského kraje budeme znát koncem dubna. V případě nepřidělení dotace
se rozhodne o uzavření smlouvy se zhotovitelem, o rozsahu prováděných prací, na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
− Žádost p. Utinka o navýšení rozpočtu výdajů pro JSDHO (viz minulé zasedání) – 2 páry obuvi pro
nové členy JSDHO pořízeny, siréna dořešena – našla se vhodná, za nižší cenu, je opraveno.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ŘKF Mysločovice
K povolené přípojce vody je třeba uzavřít tuto smlouvu o smlouvě budoucí. Zastupitelé byli s návrhem
předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě z důvodu stavby vodovodní přípojky pro
kostel Nejsvětější Trojice v Mysločovicích.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Starosta informoval zastupitele, že byly vzneseny 4 žádosti o informaci dle tohoto zákona, zveřejněny
i s odpověďmi na stránkách obce, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, neobdrželi jsme žádné odvolání ani
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stížnost. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.
Nutná k výstavbě plynárenského zařízení pro výstavbu k Machové. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k pozemku p. č. 405/2 z důvodu stavby plynárenského zařízení pro výstavbu k Machové.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XIX/2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON Česká republika, s.r.o.
Nutná k výstavbě elektrického přivaděče k nové výstavbě k Machové. Změnu územního rozhodnutí
zastupitelé schválili 7. 12. 2015. Zastupitelé byli s návrhem smlouvy předem seznámeni. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č.
1030002450/001 o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 773, 783, 784, 785, 787, 791 z důvodu
výstavby elektrického přivaděče pro výstavbu k Machové.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysločovice
Zpracována z důvodu novely příslušného zákona, doplněna stanoviště sběrných nádob. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mysločovice
č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysločovice.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XIX/2016
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace
Zastupitelé byli s výsledkem hospodaření a výkazy předem seznámeni. Z důvodu neúčasti dvou členů na
dnešním zasedání bude o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření rozhodnuto na příštím
zasedání. Předtím zastupitelé projednají rozbor hospodaření za 4. čtvrtletí 2015.
Různé
− Žádost manželů Kamencových o směnu části pozemků p. č. 145/22 a 585 – jedná se o pozemky
v lokalitě nad školou, důvodem je to, že na části jejich pozemku se nachází obecní komunikace. Je
zpracován návrh geometrického plánu, je potřeba schválit záměr směny, zveřejnit ho na úřední desce.
Kamencovi si na svém pozemku musí uvolnit zástavu z důvodu hypotéky. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 585 za
část pozemku manželů Kamencových p. č. 145/22.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost p. Pitříka o odkoupení části pozemku p. č. 93 – část jeho nemovitosti se nachází na této
parcele. Paní Pitříková - přístavba domu v roce 1959 a dostavba zádveří v roce 1985 byla MNV
Mysločovice řádně povolena, vydáno stavební povolení, ale pozemky se v té době neřešily. Ke zveřejnění
záměru si p. Pitřík na své náklady nechá zpracovat geometrický plán. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 93.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XIX/2016
− Žádost p. Gazdoše o souhlas ke zřízení jednoho parkovacího místa ze zatravňovací dlažby na
obecním pozemku p. č. 358/1 – parkování na silnici je zakázáno, musel by parkovat na betonové ploše
před vstupem do domu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Zdeňku
Gazdošovi na jeho náklady vybudování jednoho parkovacího místa ze zatravňovací dlažby před čp. 15.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XIX/2016
− Na základě naší žádosti byla Státním pozemkovým úřadem vytyčena část pozemků obce po KPÚ –
jedná se o pronajímané pozemky, které mají být zatravněny. Starosta předal seznam pozemků s mapou
Mgr. Jančíkovi – zatravnění provedou brigádně myslivci. Dále je nutné, aby p. Běhula zajistil co nejdříve
likvidaci odpadu z těžby dřeva.
− Žádost p. Jecha o zproštění platby za nájem sálu HZ v měsíci dubnu 2016 – loni 19x z důvodu
nemoci, dovolené a pracovních úkolů nevyužil sál HZ, v prosinci ani jednou. Nájem řádně platí. Starosta –
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návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje p. Jechovi prominutí nájmu sálu hasičské zbrojnice za
měsíc duben 2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XIX/2016
− Veřejné osvětlení ke škole – hliníkové vedení pod chodníkem zkratovalo, VO od čp. 160 ke škole
provizorně propojeno vrchem, částečně pes zahradu u čp. 160. Při vytyčení sítí se ukázalo, že na 40 m
chodníku je 8 zkratů, je škoda, že se nové VO neřešilo pro budování chodníku. Starosta nechal nacenit
návrh řešení – nové podzemní vedení ve stávajícím chodníku, ponížit počet sloupů, nové sloupy –
neceněno na cca 147 tis. Kč bez DPH. Nebo zachovat současný stav, ale konec vedení je přes soukromou
zahradu. Mgr. Jančík – nejde napojit výstavbu nad ZŠ jinudy? Stavební výbor se sejde na místě, posoudí
možnosti vedení VO jiným způsobem z jiných míst. Starosta – je třeba prověřit, zda větev VO na stránku
není přetížená a zvládne vedení VO nad ZŠ. Schůzka na místě proběhne ve středu 9. 3. 2016 v 18:30 hodin.
− Náhradní výsadba Míškovický poldr – starosta předal ing. Drongové z Povodí Moravy návrh
pozemků pro náhradní výsadbu, nakonec ale MMZ, odbor životního prostředí, rozhodl, že náhradní
výsadba provedena být nemusí. Předání staveniště proběhne v nejbližší době. Obec se bude spolupodílet,
bylo už dříve předjednáno, spoluúčast – nový výpočet cen pozemků k převodu do vlastnictví Povodí
Moravy (pod hrází) - bude vyčíslena. Údržbu poldru (např. odstraňování nánosů ornice, sečení trávy atd.)
bude pravděpodobně zajišťovat Povodí Moravy.
− Pan Dovrtěl informoval zastupitele o dnešním jednání Školské rady – byli seznámeni s výroční
zprávou o hospodaření, končí 1 člen ŠR, hledá se náhrada. Letos proběhnou oslavy 50. výročí ZŠ,
pravděpodobně 8. 10. 2016. Chtěli by po obci bezplatně zapůjčit nástěnky a kroje na 1 den. Osloví
sponzory, okolní obce o příspěvek na zajištění oslav – např. na pohoštění, drobné dárky. Nás žádají
o příspěvek 10 tis. Kč. Celá akce je zatím ve stádiu přípravy, nemají zatím dokončený rozpočet akce.
Starosta – podmíníme rozhodnutí o příspěvku tím, že nám dají hrubý přehled financování? Nástěnky
a kroje jim půjčíme, pokud by je zničili, musí je nahradit. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu
Mysločovice, příspěvkovou organizaci na zajištění oslav 50. výročí školy. Současně k této akci schvaluje
bezplatné zapůjčení obecních krojů a nástěnek.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
29. - 30. 3. 2016 proběhne ve škole sběr papíru.
− Dotaz ing. Kutry na dětské hřiště pro veřejnost – do kdy bude zavřené? Starosta – do dubna, je to
kvůli počasí. Herní prvky jsou mokré, hrozí úraz. Pourguje stolaře, aby namontovali chybějící hranoly
k herním prvkům, a podle počasí se hřiště otevře pro veřejnost.
− Smlouva ke krátkodobému pronájmu sálu HZ (viz příloha) – je třeba doplnit odstavec týkající se
doby, do kdy se má hradit nájem a kde. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje aktualizované znění Smlouvy o krátkodobém pronájmu
prostor a zařízení hasičské zbrojnice v Mysločovicích s tím, že údaje o počtu pronajatého vybavení budou
průběžně aktualizovány.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 13. usnesení č. XIX/2016
− Výběrová komise k rekonstrukci kotelny ZŠ - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje za členy výběrové komise k akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice“
ing. arch. Dřímala, p. Dovrtěla a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Aktualizace územního plánu obce (viz minulé zasedání) – ing. Kutra – řešila se na schůzce stavebního
výboru, je třeba posbírat podněty od občanů a firem a pak nechat rozhodnout zastupitelstvo, co se bude
realizovat. Starosta – oslovení se provede přes vývěsky, webové stránky, hlášením v rozhlase, lhůta pro
podání návrhů měsíc. Bude se platit poplatek za podání návrhu? Mgr. Jančík – změna ÚP znamená pro
obec náklady cca 100 tis. Kč, je třeba, aby se žadatelé podíleli. Zastupitelé – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro každého jednotlivého žadatele o aktualizaci Územního
plánu obce nevratný poplatek 1 000 Kč při podání návrhu na aktualizaci ÚP a v případě zapracování této
změny do ÚP poplatek 4 000 Kč pro žadatele. Podmínkou žádosti je, že žadatel musí být vlastníkem
pozemku, ke kterému se žádost vztahuje.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2016 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k ponížení rozpočtu příjmů a výdajů o 6 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
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Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 4. 4. 2016, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 3. 2016
ve 20:15 hodin.
Rekapitulace usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 3. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program zasedání a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.

2.

Schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování výdajů spojených s činnostmi vedoucími k navedení nově
zjištěné části kanalizace ke hřbitovu do majetku obce z paragrafu 6409, položky 6901 (rezerva na
nepředvídané výdaje).

3.

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě z důvodu stavby
vodovodní přípojky pro kostel Nejsvětější Trojice v Mysločovicích.

4.

Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 405/2
z důvodu stavby plynárenského zařízení pro výstavbu k Machové.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě č. 1030002450/001 o zřízení věcného břemene
k pozemkům p. č. 773, 783, 784, 785, 787, 791 z důvodu výstavby elektrického přivaděče pro výstavbu
k Machové.

7.

Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mysločovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Mysločovice.

8.

Schvaluje zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 585 za část pozemku manželů
Kamencových p. č. 145/22.

9.

Schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 93.

10. Schvaluje p. Zdeňku Gazdošovi na jeho náklady vybudování jednoho parkovacího místa ze zatravňovací
dlažby před čp. 15.
11. Schvaluje p. Jechovi prominutí nájmu sálu hasičské zbrojnice za měsíc duben 2016.
12. Schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci na zajištění oslav 50. výročí školy. Současně k této akci schvaluje bezplatné
zapůjčení obecních krojů a nástěnek.
13. Schvaluje aktualizované znění Smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení hasičské zbrojnice
v Mysločovicích s tím, že údaje o počtu pronajatého vybavení budou průběžně aktualizovány.
14. Schvaluje za členy výběrové komise k akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice“ ing. arch. Dřímala,
p. Dovrtěla a p. Stokláska.
15. Schvaluje pro každého jednotlivého žadatele o aktualizaci Územního plánu obce nevratný poplatek
1 000 Kč při podání návrhu na aktualizaci ÚP a v případě zapracování této změny do ÚP poplatek 4 000 Kč
pro žadatele. Podmínkou žádosti je, že žadatel musí být vlastníkem pozemku, ke kterému se žádost
vztahuje.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.
datum pořízení zápisu: 11. 3. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 3. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: ing. Kutra v. r., p. Stoklásek v. r.
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