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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