Rekapitulace usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 29. 6. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXVIII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.
2. Schvaluje územní studii k lokalitě BI11.
3. Schvaluje pro podání žádosti o dotaci na MMR ČR k výstavbě hřiště v areálu ZŠ Regionální
rozvojovou agenturu Východní Moravy a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s touto
společností.
4. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2019.
5. Schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v horní třídě MŠ, z 26 se počet dětí navyšuje na 27.
6. Schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy k zajištění přenesené působnosti související
s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
na k. ú. Mysločovice uzavřené se Statutárním městem Zlín výpovědí, a to tak, že výpovědní lhůta
skončí 30. 9. 2017.
7. Schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím,
že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2018.
8. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení
nedokončené investice ve výši 10 890 Kč, projektu k vybavení kuchyně ZŠ, z důvodu další
nevyužitelnosti.
9. Schvaluje přijetí finančního daru 10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od Nadace Synot na nákup mikroskopů do výuky.
10. Schvaluje, že prohlášení o uzavření manželství budou činěna i nadále před starostou popř.
místostarostou obce, nově i před zastupitelem p. Petrem Juráškem.
11. Schvaluje s účinností k 1. 7. 2017 změnu Přílohy č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace v odst. 4)f) písm. A. vymezení práv a povinností ke
svěřenému majetku, který nově zní „předložit zřizovateli každoročně nejpozději do 15. 9. nově
zpracovaný, popř. aktualizovaný, plán obnovy svěřeného dlouhodobého majetku, a to na tři
následující kalendářní roky.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017.
datum pořízení zápisu: 4. 7. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 7. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.

