Rekapitulace usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 6. 2016 od 18:00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XXII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.

2.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu – bytové jednotky č. 9 na čp. 104
v Mysločovicích s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory činí
měsíčně 2 395 Kč a nájemce doplatí jistotu do výše 2 395 Kč.

3.

Schvaluje zadání vypracování Územní studie k lokalitě B11 ing. arch. Martinu Dřímalovi za cenu 9 980 Kč.

4.

Schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace navýšení kapacity ZŠ vč.
Prováděcí dokumentace.

5.

Schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a údržbě výsadby zeleně ke stavbě „Poldr Mysločovice“
s Povodím Moravy, s.p.

6.

Schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 776 a 759 v k. ú. Mysločovice.

7.

Schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele k akci „V Mysločovicích si děti hrají“ (rekonstrukce
dětského hřiště).

8.

Schvaluje vyřazení knižních polic (inv. č. 570) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace a jejich ekologickou likvidaci.

9.

Schvaluje znění vzoru Smlouvy č. ……/201… o odvádění odpadních vod a současně uzavření Smlouvy
č. 1/2016 o odvádění odpadních vod s TJ SOKOL Mysločovice, z.s.

10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Mysločovice číslo: VPS-2016-04 s tím, že z dotace může být pořízena aparatura, která bude DFS
Ječmínek soužit ke zkouškám a vystoupení na festivalech.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice se Střediskem volného času, p.o s tím, že nájemce je oprávněn využívat předmět nájmu ke
tréninkům tance jeden den v týdnu – vždy ve středu od 13:15 do 14:15 hodin, vyjma měsíců června až září.
12. Schvaluje p. Jechovi prominutí nájmu sálu hasičské zbrojnice za měsíc červenec 2016.
13. Schvaluje přijetí finančních a sponzorských darů určených na realizaci oslav 50. výročí otevření nové
budovy základní školy v Mysločovicích pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou
organizaci.
14. Schvaluje pí Petře Žákové zbudování parkovacího místa ze zatravňovací dlažby před čp. 99 na pozemku
obce p. č. 361/1 v k. ú. Mysločovice.
15. Schvaluje prodej nepotřebných a nevyužitelných 51 ks židlí (inv. číslo 60), 1 ks á 30 Kč, a 5 ks stolů
chromovaných 80x80 (inv. číslo 55), 1 ks á 50 Kč.
16. Schvaluje poskytnutí příspěvku 1 100 Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci k realizaci akce „Rozloučení s předškoláky“ a současně schvaluje přijetí finančního daru k této
akci od Obce Hostišová.
17. Schvaluje připoložení kabelu veřejného osvětlení do výkopu pro vedení NN k nové výstavbě před hřištěm.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši 29 000 Kč spojených s připoložením kabelu
VO z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.

datum pořízení zápisu: 15. 6. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 15. 6. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Jurášek v. r., p. Stoklásek v. r.
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