Rekapitulace usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 11. 7. 2016 od 18:00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje upravený program XIII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a ing. Kutru.

2.

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrské sítě a cesty
s manželi Kamencovými k obecnímu pozemku p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice.

3.

Schvaluje uzavření Darovací smlouvy k pozemku p. č. 65 v k. ú. Mysločovice s Římskokatolickou
farností Mysločovice.

4.

Schvaluje navedení Kanalizace u hřbitova do majetku obce v hodnotě 816 530 Kč, viz znalecký
posudek č. 4982-62/16 ze dne 2. 4. 2016 vypracovaný ing. Janáskem.

5.

Schvaluje uzavření kupních smluv k prodeji obecních pozemků v k. ú. Mysločovice, a to p. č. 759,
13 685 m2, za 367 850 Kč a p. č. 776, 5 557 m2, za 147 910 Kč s Povodím Moravy, s.p.

6.

Schvaluje zadat dodávku techniky k projektu „Zahájení automatizace knihovny a zlepšení služeb
pro čtenáře“ firmě David Lechner za cenu 91 900 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.

7.

Schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 567 000 Kč na akci
„Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č. 5“ – ISPROFOND 5727510124, pověřuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI a zároveň
schvaluje rozpočtové opatření – zapracování dotace v příjmech a výdajích rozpočtu obce.

8.

Schvaluje nové znění Smlouvy č. 20 …. / ….. o nájmu hrobového místa, které vejde v platnost
dnem podání návrhu na vklad darovací smlouvy k pozemku p. č. 65 do katastru nemovitostí.

9.

Schvaluje na základě návrhu TJ SOKOL Mysločovice, z.s. odložení účinnosti uzavřené Smlouvy
č. 1/2016/VK o odvádění odpadních vod do doby fyzického započetí užívání vybudované
kanalizační přípojky.

10. Schvaluje změnu ve složení výběrové komise k posouzení nabídek k akci “ Projektová
dokumentace ke stavební akci Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ - ing. arch.
Dřímala nahradí p. Žák.
11. Schvaluje zadat akci „Projektová dokumentace ke stavební akci Rozšíření kapacity základní
školy Mysločovice“ ing. arch. Martinu Dřímalovi za cenu 368 000 Kč a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy. Současně schvalují rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z účelového
peněžního fondu tvořeného pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace do výše zůstatku fondu v době úhrady, zbytek
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
12. Schvaluje zadat realizaci akce „V Mysločovicích si děti hrají“ firmě STAVAD s.r.o. za cenu 838
866 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností
inženýrské sítě a zřízení práva stavby k parc. č. 354, 355/2 a 372/5 s p. Janem Stokláskem.
14. Schvaluje vyřazení tabule Dubno (inv. č. 2008) z majetku ve správě Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace a její ekologickou likvidaci.
15. Schvaluje výměnu okna v komoře k bytové jednotce č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích, krytí tohoto
výdaje ve výši cca 5 000 Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
16. Schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím,
že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2017.
17. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2016/VK o odvádění odpadních vod s p. Markem Dyňkou.
Současně mu povoluje opravu kanalizace v obecním pozemku s tím, že vše uvede do původního
stavu.
18. Schvaluje pro výstavbu k Machové změnu typu potrubí kanalizace z pevnosti SN16 na SN10 po
doložení změnového listu od projektanta projektu do 30 dnů, a to za podmínky uzavření smlouvy

o smlouvě budoucí o převodu pozemku o šířce 4 m podél silnice na Machovou navazující na
současný spojovací chodník za 1 Kč Obci Mysločovice.
19. Revokuje Bod 8. usnesení č. XX/2016 z 4. 4. 2016, uděluje souhlas s celoročním hospodařením
obce v roce 2015 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
obce za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016.

datum pořízení zápisu: 14. 7. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 7. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Dovrtěl v. r., Ing. Kutra v. r.

