Rekapitulace usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 12. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXX. zasedání a ověřovateli zápisu Mgr. Jančíka a ing. Bureše.
2. Schvaluje vyhlásit výběrové řízení na firmu zajišťující výběr zhotovitele a výběrové řízení na
technický dozor a BOZP a pověřuje starostu oslovením firem.
3. Schvaluje úpravu Místního programu obnovy vesnice na roky 2014 – 2018.
4. Schvaluje pro HLAHOL Mysločovice z.s. dlouhodobý pronájem zasedací místnosti v 1. patře
budovy OÚ s nájmem 2 000 Kč/rok.
5. Stanovuje pro rok 2017 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 350 Kč na osobu a rok (tj. 9,73
Kč/m3).
6. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. 1. 2017.
7. Schvaluje na rok 2017 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Šumberu (Banjo country) ve
výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL
Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro sl. Daňkovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí
Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro ŘKF Mysločovice ve výši 30 000 Kč, pro SDH
Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Dále
schvaluje od roku 2017 poskytovat pro každou složku se sídlem v Mysločovicích pořádající ples
dar ve výši 3 000 Kč. Současně se zavazuje každoročně podpořit spoluúčastí na nákladech akce
nohejbalový turnaj pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou
1 200 Kč, Farní den pořádaný ŘKF Mysločovice částkou 1 000 Kč, uzlovací soutěž, maškarní
karneval, soutěž O pohár starosty obce Mysločovice pořádané SDH Mysločovice celkovou
částkou 20 000 Kč, Pivní slavnosti a Vánoční turnaj pořádané TJ SOKOL Mysločovice, o. s.
celkovou částkou 7 000 Kč, a to za předpokladu, že se akce budou konat.
8. Schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018-2019.
9. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a
kapitálové příjmy na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené
přílohy „Rozpočet na rok 2017 - návrh“, tzn. příjmy ve výši 11 683.300 Kč, výdaje ve výši 13 495
000 Kč, financování ve výši 1 811 700 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle
návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám uvedeným v upravené příloze č. 1 „Rozpočet na
rok 2017 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet. Současně vzhledem k připravované novelizaci
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje provedení vynucených oprav rozpočtu
v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se změní jejich charakter a výše
prostředků.
10. Nechce neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2017 navyšovat odměny a chce zachovat
stávající výši odměn.
11. Schvaluje uzavření smlouvy na prodloužení záruky a servisu zařízení Develop ineo o 36 měsíců
za cenu 89 Kč/měsíc bez DPH s ARLES, s.r.o.
12. Schvaluje pořízení osvětlení pro lípu na točně za cenu cca 30 tis. Kč vč. DPH, současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje vyřazení elektrické trouby třípatrové (inv. č. 5196) z majetku ve správě Základní školy a
mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace a její ekologickou likvidaci.
14. Schvaluje přijetí finančního daru 70 tis. Kč pro Základní a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci na nákup pomůcek k výuce předmětu přírodopis.
15. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností
inženýrských sítí a služebnosti cesty k pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice s p.
Vlastimilem Mizerou.

16. Schvaluje ing. arch. Martinu Dřímalovi prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace
k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ z 30. 11. na 16. 12. 2016.
17. Schvaluje přijetí investiční dotace 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj k akci „V
Mysločovicích si děti hrají“ a současně schvaluje její zapracování do rozpočtu obce, v příjmech
na položku 4216, čerpání ve výdajích na paragrafu 3421, položce 6121.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016.

datum pořízení zápisu: 16. 12. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 19. 12. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Mgr. Jančík v. r., Ing. Bureš v. r.

