Rekapitulace usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 5. 2017 od 18:10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXV. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.
2. Schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu ke stavbě „Rozšíření rozvody veřejného
osvětlení v oblasti za ubytovnou – obec Mysločovice“ s majiteli dotčených pozemků.
3. Schvaluje pro období rekonstrukce základní školy v letošním roce 1) při odebírání obědů od
formy JOSPO, a.s. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 57 Kč a cizího
strávníka a nové důchodce 74 Kč, 2) při odebírání obědů od pí Brábecké cenu obědu pro
stávající strávníky - důchodce ve výši 65 Kč a cizího strávníka a nové důchodce 82 Kč.
4. Revokuje z důvodu avizované nepřítomnosti členů komise pro otevírání obálek k „Rozšíření
kapacity základní školy Mysločovice“ bod 4. usnesení č. XXXIV/2017 z 3. 4. 2017.
5. Schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ komisi pro otevírání obálek ve
složení (v závorce náhradníci) p. Lukáš Dovrtěl (ing. Radim Kutra), p. Vlastislav Stoklásek
(p. Petr Jurášek) a p. Pavel Žák (ing. Petr Bureš), 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).
6. Neschvaluje p. Gazdošovi zbudování parkovacího stání z betonových pásů, požaduje jejich
neprodlené odstranění, schvaluje mu vybudování parkovacího stání, vjezdu a chodníku na
pozemku obce p. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice z rozebíratelné betonové zámkové dlažby v šedé
barvě, do drti, na vlastní náklady.
7. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku
z nejvyššího počtu dětí v dolní třídě MŠ na 26 dětí.
8. Nemá námitek k vedení trasy připravované akce „ÚTS – V498/499 – nové vedení OtrokoviceLadce.
9. Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2016 bez výhrad, současně schvaluje účetní
závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni
31. 12. 2016.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MJ/2017/00084, náklady 45 781 Kč, s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
11. Schvaluje převod motorové sekačky (inv. č. 100) a radlice na sníh (inv. č. 3148) z majetku ve
správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace zpět do majetku
zřizovatele.
12. Schvaluje dodatečně p. Utinkovi vybudování nového úseku cykloparku v délce 40 m s tím, že
bude upravena příloha Smlouva o nájmu nemovité věci (cyklopark) a cyklopark už nebude
rozšiřován
13. Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích ing. Editě Lukešové, a to na
období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové
jednotky a komory činí měsíčně 2 458 Kč a nájemce dorovná jistotu do výše 2 458 Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.
datum pořízení zápisu: 9. 5. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 5. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.

