Rekapitulace usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 5. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

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

2.

Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích sl. Editě Lukešové, a to na období
1. 7. 2016 až 30. 6. 2017 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky
a komory činí měsíčně 2 153 Kč a nájemce uhradí jistotu ve výši 2 153 Kč.

3.

Schvaluje směnu části pozemku obce p. č. 585 o výměře 8 m2 za část pozemku manželů Kamencových p.
č. 145/22 o výměře 7 m2, oba pozemky v k. ú. Mysločovice, s tím, že manželé Kamencovi uhradí polovinu
nákladů za geometrický plán a návrh na vklad do katastru.

4.

Schvaluje znění Programu rozvoje obce a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy obce na paragrafu 6409, položce 6901.

5.

Schvaluje zadat „Rekonstrukci veřejného osvětlení ke škole“ firmě PECHA mont s.r.o. za cenu 116 989 Kč
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

6.

Revokuje bod 9. usnesení č. XX/2016 a schvaluje prodej části pozemku p. č. 93 v k. ú. Mysločovice o
výměře 41 m2 p. Vítězslavu Pitříkovi za cenu 200 Kč/m2.

7.

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací na území obce Mysločovice.

8.

Schvaluje zadat akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice“ firmě MONTIM Kutra s.r.o. za cenu 999 749
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

9.

Schvaluje zadat akci „ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch“ firmě MONTIM Kutra
s.r.o. za cenu 949 909 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

10. Schvaluje zadat akci „Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5 – etapa č.5“
firmě STAVAD s.r.o. za cenu 834 860 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce, v případě získání dotace k této
akci, uzavřením smlouvy.
11. Schvaluje pro výběrové řízení k akci „V Mysločovicích si děti hrají“ výběrovou komisi ve složení p. Dovrtěl,
ing. arch. Dřímal a p. Stoklásek.
12. Schvaluje s účinností od 3. 5. 2016 nový Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice, znění nové
Smlouvy č. 20…/….. o nájmu hrobového místa, nové znění Ceníku poskytovaných služeb na veřejném
pohřebišti v Mysločovicích.
13. Schvaluje delegovat jako zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., která se koná dne 6. května 2016, starostu Obce Mysločovice pana Pavla Žáka.
14. Schvaluje spoluúčast obce ve výši 3 000 Kč na nákladech akce „Středověký den pro děti“, která se koná 7.
5. 2016. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409,
položce 5901.
15. Schvaluje přijetí daru – chlapeckého hanáckého kroje v hodnotě 10 000 Kč pro Základní a mateřskou školu
Mysločovice, příspěvkovou organizaci.
16. Schvaluje přijetí finančního daru 3 000 Kč pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou
organizaci k zajištění financování cykloturistického květnového kurzu pro děti.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016.
datum pořízení zápisu: 6. 5. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 5. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Dovrtěl v. r., Mgr. Jančík v. r.
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