Rekapitulace usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 11. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXIX. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.
2. Schvaluje změnu čl. IV. Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 182/55 tak, že text „Výpůjčitel nesmí přenechat
předmět smlouvy k užívání jiné osobě“ bude doplněn o text „s výjimkou půjčitele, jím zřizovaných
organizací, neziskových organizací a spolků se sídlem v Mysločovicích.
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společnostmi AMISTA investiční společnost, a.s.
a NET Development, s.r.o.ohledně převodu sítí a pozemků (výstavba k Machové). Současně revokuje bod
18. usnesení č. XXIII/2016.
4. Schvaluje uzavření upravené Smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Vratislavem Rozehnalem.
5. a) projednalo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu
o uplatňování Územního plánu Mysločovice v uplynulém období, b) schvaluje v souladu s ust. § 55 odst. 1
a ve spojení s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu o uplatňování Územního plánu
Mysločovice v uplynulém období, včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny Územního plánu
Mysločovice, c) stanovuje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která
je považována za průtahy při pořizování územního plánu, na 3 roky, d) ukládá určenému zastupiteli po
schválení Zprávy zajistit zpracování návrhu Změny Územního plánu Mysločovice.
6. Revokuje Bod 4. usnesení č. XXVI/2016 z 12. 9. 2016 a schvaluje příspěvek 1 984 Kč měsíčně k
dofinancování odměny za mimořádnou práci s dvouletými dětmi na období školního roku 2016-2017.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položky 6901.
7. schvaluje podání žádosti o dotaci k akci „Rozšíření kapacity školy ZŠ a MŠ Mysločovice“ z Integrovaného
regionálního operačního programu a Ministerstva financí ČR. Současně schvaluje zadat zpracování podání
žádosti o dotaci vč. příloh u Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.
8. Schvaluje realizaci dopravního značení na točně u firmy NVB LINE s.r.o. za 25 345 Kč.
9. Schvaluje zadat posouzení energetické náročnosti budovy domu služeb ing. Suchánkovi za 4 000 Kč bez
DPH, budovy hasičské zbrojnice firmě TESPORA profi s.r.o. za 5 000 Kč bez DPH, budov základní
a mateřské školy firmě ECO-Project-Invest, s.r.o. za 9 500 Kč bez DPH. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí výdajů k budovám domu služeb, základní a mateřské školy e z paragrafu 6409, položky
6901.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí
a služebnosti cesty k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem
Česnekovými.
11. Schvaluje aktualizovanou Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.
12. schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2017
s celkovými příjmy a výdaji a) 2 533 900 Kč ve středisku základní škola, b) 1 587 000 Kč ve středisku
školní jídelna ZŠ s tím, že 10 000 Kč bude z pořízení majetku přesunuto do oprav a údržby, příjmy zahrnují
účelový příspěvek 140 400 Kč na výměnu židlí a stolů v jídelně (pokud dojde k jejich výměně),
c) 320 600 Kč ve středisku školní družina, d) 857 200 Kč ve středisku mateřská škola, příjmy zahrnují
účelový příspěvek 350 000 Kč na opravu stupaček a ZTI (pokud dojde k této opravě), e) 336 500 Kč ve
středisku školní jídelna MŠ, příjmy zahrnují účelový příspěvek 35 500 Kč na vybavení kuchyně dle
požadavků KHS a 17 900 Kč na dokrytí běžného provozu.
13. Schvaluje pro p. Milana Šumberu, vedoucího taneční skupiny Country-Banjo dlouhodobý pronájem sálu HZ
s nájmem 5 000 Kč/rok.
14. Schvaluje úhradu faktury za vícepráce v ZŠ ve výši 26 816 Kč s tím, že následně bude přefakturována
Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
15. Schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 2732316235 se společností UNIQA pojišťovna, a.s. s tím, že
čtvrtletní splátka pojistného bude 19 454 Kč.
16. Schvaluje uzavření dohody s TJ SOKOL Mysločovice, z.s. k provizornímu připojení hospody na sokolské
zahradě na elektriku ze zdravotního střediska za podmínky namontování odpočtových hodin na náklady
TJ, odpovědnosti za připojení a zavázání se k platbě (spotřeba + poměrná část stálý plat).
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17. Schvaluje prodloužení stávající smlouvy na právní systém CODEXIS o další tři roky a jeho rozšíření o
Monitor tématu obecní samospráva.
18. Schvaluje modernizaci počítače v knihovně do výše max. 6 000 Kč, současně schvaluje rozpočtové
opatření - krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6171.
19. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice se Střediskem volného času, p.o s tím, že výše nájemného činí 100 Kč za každé jednotlivé využití
sálu. Nájemné je splatné vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce. Za měsíc říjen a listopad letošního
roku je nájemné prominuto.
20. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek 21 000 Kč na
úhradu nákladů plaveckého kurzu pro žáky z naší obce ve školním roce 2016/2017.
21. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016.

datum pořízení zápisu: 11. 11. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 11. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Kutra v. r., p. Stoklásek v. r.
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