Rekapitulace usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 2. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXII. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.
2. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice“ uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
3. Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o. p. s.
4. Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro CSP Zlín, o.p.s.
5. Schvaluje pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci přijetí
finančního daru na barevný tisk školního časopisu Myškoláček a na zakoupení fotoaparátu pro
redakční radu a přijetí daru
10 ks počítačů od České spořitelny, a.s.
6. Schvaluje uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků p. č. 368/22 a 368/23 v k. ú.
Mysločovice z vlastnictví Obce Mysločovice do vlastnictví Zlínského kraje. Dále schvaluje
uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků p. č. 363/38, 368/21 a 361/2 v k. ú. Mysločovice
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví Obce Mysločovice.
7. Schvaluje jakožto vlastník pozemků KN p. č. 647, 648, 650, 653, 654, 675, 676, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 686, 687, 688, 690 v k. ú. Mysločovice zapsaných na LV č. 10001 strpění dočasné
zátopy těchto pozemků. Tento souhlas je vydán jako jeden z podkladů pro vydání stavebního
povolení ke stavbě suché nádrže SN2 v k. ú. Mysločovice
8. Schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
9. Schvaluje pronájem sálu HZ za 1 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 21. – 25. 8. 2017 ke konání
příměstského táboru s tím, že bude dána možnost přednostního přihlášení pro mysločské děti.
10. Schvaluje umožnění vstupu na místní hřbitov zaměstnancům pohřební služby Pieta Otrokovice,
zastoupené p. Jiřím Herníkem, K. H. Máchy 13, 765 02 Otrokovice, IČ: 45461201, DIČ:
CZ7201124117, aby tam mohli (v souladu s Řádem veřejného pohřebiště) provádět výkopy
hrobů, pohřbívání zemřelých a následné zaházení a úpravu hrobů, a to za podmínky, že
konkrétní výkop a zához hrobu bude proveden pouze po obdržení Souhlasu k vykopání hrobu pro
pohřbení vystaveného Obcí Mysločovice ke konkrétnímu hrobovému místu.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

datum pořízení zápisu: 9. 2. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 2. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: ing. Kutra v. r., p. Stoklásek v. r.

