Obec Mysločovice
Zápis z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 3. 4. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Ing. Bureš (omluven), p. Jurášek (neomluven)
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XXXIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Dovrtěla a p. Stokláska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXIV. zasedání a ověřovateli
zápisu p. Dovrtěla a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – volba komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
3. Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – autorský dozor
4. Směrnice č. 15 „O pořizování materiálu a služeb“
5. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulá
zasedání) – dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 182/55 TJ SOKOL uzavřen. TJ jedná se školou
ohledně uzavření smlouvy o nájmu za využívání fotbalového hřiště – cca 21 % hřiště má TJ od obce
v bezplatné výpůjčce, nájem by měl být poměrně snížen. Předseda TJ oslovil zastupitele dopisem, v němž
jim objasňuje situaci kolem fotbalového hřiště – náklady na údržbu, odvodnění (majitelé rodinných domů
nad hřištěm sem vypouští své odpadní vody), přiložil návrh smlouvy o pronájmu sportovišť (požadují nájem
250 Kč za 45 minut). Od roku 2001 byla uzavřena smlouva o bezplatném vzájemném poskytování
sportovišť, na rok 2011 byla uzavřena smlouva s paušální roční platbou 1 320 Kč.
Mgr. Jančík – znění návrhu smlouvy je dle něj v pořádku, je třeba se bavit o částce pronájmu. Starosta –
požadují 250 Kč/45 min., škola v rozpočtu počítá s částkou 34 tis. Kč. Pan Stoklásek – škola si určitě vede
evidenci hodin strávených na hřišti, ponižme tedy fakturované hodiny o 21 %. Pan Dovrtěl – TJ chce tímto
příspěvek od obce na údržbu hřiště. Starosta – TJ požaduje po škole 333 Kč/hodinu a škola požaduje za
nájem tělocvičny 140 Kč/hodinu. Ing. Kutra – TJ už tělocvičnu moc nevyužívá. Starosta návrh – škola by
platila 250 Kč za vyučovací hodinu s tím, že od celkové fakturované částky by se odečetlo 21 %. Při
špatných klimatických podmínkách, které brání vstupu na hřiště, by měl správce sportoviště kontaktovat
nájemce. Skutečně odučené hodiny by si obě strany měly pravidelně odsouhlasovat. Zastupitelé se
nakonec shodli na tom doporučit škole, aby uzavřela s TJ SOKOL smlouvu s paušální roční platbou 30 tis.
Kč za rok se čtvrtletními splátkami, upravit text smlouvy (rozhodování o vstupu na sportoviště, název
nájemce).
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta projednal možnosti na odboru
životního prostředí MMZ, potvrdí úpravu projektu, ale čeká se na stanovisko Lesů ČR, zda je úprava
projektu (z důvodu nemožnosti záboru dvou pozemků) možná.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – návrh Územní studie k lokalitě BI11 předán na MMZ.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl jednal s p. Olšinou, ještě si prodej pozemku rozmyslí.
Mgr. Jančík – uzavřeme smlouvu s těmi, od nichž máme souhlas. Zastupitelé – p. Dovrtěl ještě naposledy
osloví p. Olšinu, poté bude uzavřena smlouva.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol z prosince 2016 pro ing. Bureše, domluvit se se
starostou na svolání schůzky s odborníky, trvá. Ing. Kutra předal ing. Burešovi kontakty na projektantské
firmy a firmy, co vyřizují dotace. Starosta – je třeba zjišťovat, jak se dotační titul staví k tomu, že celá
kanalizace v obci není v našem vlastnictví a zda ji tedy musíme vlastnit před podáním žádosti o dotaci
nebo třeba až po přidělení dotace a odkoupení by bylo uznatelným nákladem.
Mgr. Jančík apeloval na opravu kanalizace pod hřbitovem. Starosta – budeme muset řešit kanalizaci v celé
obci, povolení k vypouštění máme do konce roku 2018. Ing. Kutra – osloví projektanta o návrh řešení
opravy kanalizace pod hřbitovem.

1

2.

3.

− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – projekt máme, je potřeba ho
upřesnit – uvést dotčená parcelní čísla, požádáme o stavební povolení? Bylo by zajištěno osvětlení celé
ulice. Zastupitelé jsou pro. Jedná se o 3 nová světla, protlak, kabeláž. Odhadované náklady cca 107 tis.
bez DPH. V rozpočtu máme k této akci zatím rezervováno cca 60 tis. Kč. Bylo by dobré co nejdříve položit
kabel do země, aby stavebníci mohli pokračovat ve svých stavbách.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – z ministerstva financí jsme obdrželi rozhodnutí o registraci akce, ve státním rozpočtu
jsou vyčleněny prostředky na tuto akci, k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace musíme splnit ještě nějaké
podmínky: je nutné zrušit žádost o dotaci na tu samou akci přes IROP, zajistit vlastní prostředky
k dofinancování akce – výběrové řízení na úvěr. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zrušení podání žádosti přes IROP, schvaluje poptávkové řízení na úvěr ve výši 10
mil. Kč k dofinancování akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ s možností jeho nedočerpání
a jmenuje výběrovou komisi k tomuto úvěru ve složení ing. Bureš, p. Dovrtěl a p. Stoklásek.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXXIV/2017
V pondělí bylo vyhlášeno výběrové řízení, firmy se dotazují, odpovědi se budou zveřejňovat na portále,
11denní lhůta pro podání nabídek se bude prodlužovat. Schůzka se zástupci okolních obcí k financování
zatím svolána nebyla, čekalo se na rozhodnutí o akci, neoficiálně byli informováni, úkol pro starostu trvá.
− Volné prostory po zubařské ordinaci (viz minulá zasedání) – zájemce není. Odvětrání se zatím řešit
nebude, bude se pravidelně větrat.
− Dokončení zatravnění pozemků (viz minulá zasedání) – dodatek s KLM uzavřen, vytyčení pozemků
proběhlo, Mgr. Jančík poděkoval za součinnost SDH – účastnil se p. Dušan Dosoudil. ZEMET nám orbou
poškodil značení pod kaplí, uorali 10-15 m, máme fotodokumentaci, je třeba, aby vše uvedli do původního
stavu nebo se domluvili s KLM a finančně jim to kompenzovali. Bude kontaktovat Mgr. Jančík. Možná by
bylo dobré kvůli lepší viditelnosti kůly navápnit či ukotvovat kůly delší. Geodet zapomněl udělat jednu
značku, je třeba doplnit a zaznačit kůlem, zajistí starosta.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – starosta oslovil ing. Dybala, požádal p. Juráška o upřesnění jeho
představy mostu u MŠ – např. fotky jiných mostů. Mgr. Jančík – možná by se stávající jen zrekonstruoval.
Starosta – výška zábradlí, konstrukce není vyhovující. Jedná se o lávku pro pěší z roku 1946, v roce 1998
rekonstruovanou. Zastupitelé – hlavně musí být funkční, bezpečný vyžadující co nejmenší údržbu. Navrhují
celkovou pozinkovanou konstrukci.
− Akce rok 2017 (viz minulá zasedání) – vítání občánků proběhne 23. 4. 2017.
− Obecní noviny (viz minulá zasedání) – pracuje se na dalším čísle.
− Opravy požárního auta IFA (viz minulá zasedání) – auto je v lakovně ve Zlíně, hasiči strávili 3 víkendy
přípravami auta na lakování, do týdne by mělo být zpět.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulé
zasedání) – starosta jednal s JUDr. Bochořákovou ze ZK, bude vyvěšen záměr, 19. 6. by zastupitelstvo ZK
mělo darovací smlouvy schvalovat.
− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 je jen zakreslena (viz minulá zasedání) – projektovou
dokumentaci atd. zpracovává ing. Vyňuchal.
− Obecní zaměstnanec (viz minulá zasedání) – práce je celoročně hodně, je třeba mít dva zaměstnance
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o dotaci na VPP na
12 měsíců u Úřadu práce.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Schůzka ohledně Vak Zlín 9. 3. 2017 v Otrokovicích (viz minulé zasedání) – starosta přeposlal
zastupitelům informace, které vzešly z jednání. Neví se, zda můžeme uplatňovat hlasovací práva.
Hostišová chce sdružit co nejvíce obcí k podání společného návrhu na soud, ten by určil, zda tato práva
máme. Půjdeme do toho? Mgr. Jančík – náklady odhaduje na cca 100 tis. Kč pro všechny obce, záleží na
počtu jednání, řízení může trvat i tři roky. Zastupitelé předběžně souhlasí jít do toho s ostatními obcemi,
získat jich co nejvíc, poptat cenu právního zastoupení.
− Opravy místních komunikací (viz minulé zasedání) – začnou se popravovat spáry na pěší zóně,
cyklostezce, technologií turbo cesta pod lesem.
Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – volba komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní
školy Mysločovice“ komisi pro otevírání obálek ve složení p. Lukáš Dovrtěl, p. Vlastislav Stoklásek
a p. Pavel Žák, hodnotící komisi ve složení (v závorce náhradníci) ing. Pavel Zimčík (p. Vlastislav
Stoklásek), Mgr. Tomáš Jurčeka (RNDr. Otakar Prudil), ing. Radim Kutra (p. Vítězslav Pitřík), ing. arch.
Martin Dřímal (p. Lukáš Dovrtěl), p. Petr Jurášek (Mgr. Miloslav Jančík).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – autorský dozor
Zastupitelé byli předem mailem seznámeni s návrhem smlouvy o dílo k zajištění autorského dozoru
projektanta na stavbě. Cenová nabídka ing. arch. Dřímala je 87 tis. Kč. Starosta zjišťoval v okolních
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obcích, cena za tyto práce může být ve výši až 1-2 % z hodnoty díla. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ zajistit
autorský dozor projektanta s ing. arch. Martinem Dřímalem a pověřuje starostu uzavřením smlouvu o dílo.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XXXIV/2017
Směrnice č. 15 „O pořizování materiálu a služeb“
V dosud platné směrnici máme zbytečně „přísně“ nastavené hranice. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu Směrnice č. 15 O pořizování materiálu a služeb, kdy
v odst. d) Čl. 1 se mění u stavebních prací hranice 3 mil. Kč na 6 mil. Kč a u dodávek a služeb hranice
1 mil. Kč na 2 mil. Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XXXIV/2017
Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu zpracován dle schválené směrnice, zveřejněn od 14. 3. 2017 na internetových stránkách
školy, doplňková činnost zisková (70 tis. Kč), během roku bude upravován, zastupitelům bude předkládáno
plnění rozpočtu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Rozpočet Základní
školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2017 s celkovými příjmy 23 816 100
Kč a výdaji 23 746 100 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XXXIV/2017
Různé
− Žádost Povodí Moravy, s.p. o prodloužení lhůty dodání závěrečné zprávy a vyúčtování investiční
dotace z rozpočtu obce v roce 2016 k akci „Poldr Mysločovice“ – žádají o změnu termínu z 31. 3. na 31. 5.
2017 z důvodu dokončení díla v pozdějším termínu než se předpokládalo, čekají na termín kolaudace.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Povodí Moravy, s.p. prodloužení
terminu dodání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace dle odst. 8. čl. III. Veřejnosprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2016-9 do 31. 5. 2017.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XXXIV/2017
− Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - provedeno 16. – 20. 3. 2017 kontrolorkou
KÚ ZK. Zpráva zveřejněna na úřední desce obce jako příloha návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2016.
Její závěr: „při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Starosta poděkoval
pí Pitříkové za řádné plnění si povinností.
− Dodatek ke smlouvě – kontejnery na textil – společnost REVENGE změnila od 1. 1. 2015 název na
TextilEco a.s. a od 18. 1. 2017 i sídlo, z Prahy do Boskovic. Z toho důvodu žádají o uzavření dodatku ke
smlouvě. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 1. 10. 2013.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 9. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Sdělení p. Běhuly k prořezávce v obecních lesích – pokud se mu nepodaří sehnat zájemce
o samovýrobu, pak by se musela zorganizovat brigáda. Mgr. Jančík – získalo by se tak dřevo na obecní
akce – táboráky.
− Starosta informoval zastupitele, že bylo v termínu podáno ohlášení žadatele k poskytnutí
finančního příspěvku na hospodaření v lesích. Zastupitelé to vzali na vědomí.
− Oprava herních prvků na dětském hřišti – jedná se o ty, které nebyly řešeny při loňské rekonstrukci.
Jejich špatný stav zjištěn při prováděných opravách. Materiál, hranoly a fošny, a práce jsou odhadovány na
15 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje opravu herních prvků na
dětském hřišti max. za cenu 15 tis. Kč, současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost p. Petra Jančíka o povolení výstavby parkovacího stání před domem čp. 29 na pozemku
obce p. č. 356 – rozměry 4 x 10 m, betonová zámková dlažba šedé barvy, současný travní porost je
znehodnocen automobily, které nelze jinde parkovat.
Mgr. Jančík – bylo by dobré stanovit v obci jednotnou koncepci, protože loni povolené zatravňovací
dlaždice nebyly dodrženy. Starosta – alespoň pro lokality aby byla stejná. Zastupitelé pověřili starostu
oslovit dopisem dotčeného stavebníka v tom smyslu, že měl povoleny zatravňovací dlaždice, ale zatím toto
nedodržel, kdy tedy bude parkovací stání takto dobudováno, protože zatím to tak nevypadá. Má zbudovány
dva betonové pásy, které tam neměly být. Požádat ho o jejich odstranění.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Petru Jančíkovi vybudování
parkovacího stání o velikosti 4 x 10 m z betonové zámkové dlažby v šedé barvě, do drti, na pozemku obce
p. č. 356 v k. ú. Mysločovice na vlastní náklady.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 11. usnesení č. XXXIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Starosta informoval zastupitele o jednání DSO Mikroregion Žídelná – bylo rozhodnuto požádat
o studii na zbudování cyklotras, cyklostezek na území DSO, stmelit tím region. Byla vypsána poptávka na
cenovou nabídku – zpracování studie, nechá se zpracovat studie. Obce poskytnou podklady, vše by měl
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pokrýt pravděpodobně rozpočet mikroregionu. Pravidelné revize, údržba serverů atd. vyplývající
z dotačního titulu protipovodňová opatření, udržitelnost 5 let, dosud náklady pro naší obec 22 380 Kč, pro
všechny obce 138 tis. Kč. Do budoucna budeme provádět pravidelné platby – pošlou zúčtovací dopis.
− Ohlášení konání akcí TJ SOKOL na sokolské zahradě – letos zatím jen tři akce, červen zábava
a koncert, červenec Pivní slavnosti. Mgr. Jančík – po odchodu p. Střílky teď není ani kam jít na pivo,
množství akcí se zmenšilo, dřív se něco v obci dělo.
− Pan Dovrtěl informoval o jednání školské rady – rada byla seznámena s hospodařením školy v roce
2016, ke konci roku 2017 nastane obnova členů – je třeba hledat zájemce za obec, kvůli rekonstrukci ve
škole se bude řešit vaření pro děti.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 333 tis. Kč (mj. proúčtování DPPO za obec).
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 12. usnesení č. XXXIV/2017
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v úterý 2. 5. 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 3. 4. 2017 ve 21:05
hodin.
Rekapitulace usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 3. 4. 2017 od 18:05 hodin

Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXIV. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a p. Stokláska.
2. Schvaluje zrušení podání žádosti přes IROP, schvaluje poptávkové řízení na úvěr ve výši 10 mil. Kč
k dofinancování akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ s možností jeho nedočerpání
a jmenuje výběrovou komisi k tomuto úvěru ve složení ing. Bureš, p. Dovrtěl a p. Stoklásek.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na VPP na 12 měsíců u Úřadu práce.
4. Schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ komisi pro otevírání obálek ve složení
p. Lukáš Dovrtěl, p. Vlastislav Stoklásek a p. Pavel Žák, hodnotící komisi ve složení (v závorce náhradníci)
ing. Pavel Zimčík (p. Vlastislav Stoklásek), Mgr. Tomáš Jurčeka (RNDr. Otakar Prudil), ing. Radim Kutra
(p. Vítězslav Pitřík), ing. arch. Martin Dřímal (p. Lukáš Dovrtěl), p. Petr Jurášek (Mgr. Miloslav Jančík).
5. Schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ zajistit autorský dozor projektanta
s ing. arch. Martinem Dřímalem a pověřuje starostu uzavřením smlouvu o dílo.
6. Schvaluje změnu Směrnice č. 15 O pořizování materiálu a služeb, kdy v odst. d) Čl. 1 se mění
u stavebních prací hranice 3 mil. Kč na 6 mil. Kč a u dodávek a služeb hranice 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.
7. Schvaluje Rozpočet Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2017
s celkovými příjmy 23 816 100 Kč a výdaji 23 746 100 Kč.
8. Schvaluje Povodí Moravy, s.p. prodloužení terminu dodání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace dle odst.
8. čl. III. Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo:
VPS-2016-9 do 31. 5. 2017.
9. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne
1. 10. 2013.
10. Schvaluje opravu herních prvků na dětském hřišti max. za cenu 15 tis. Kč, současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje p. Petru Jančíkovi vybudování parkovacího stání o velikosti 4 x 10 m z betonové zámkové
dlažby v šedé barvě, do drti, na pozemku obce p. č. 356 v k. ú. Mysločovice na vlastní náklady.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
datum pořízení zápisu: 7. 4. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 10. 4. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Dovrtěl v. r., p. Stoklásek v. r.
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