Rekapitulace usnesení z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 25. 9. 2017 od 18:07 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XLI. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.
2. Schvaluje zadat výběrové řízení na projektanta rekonstrukce zdravotního střediska na dům
k sociálnímu bydlení a pověřuje starostu oslovením firem.
3. Schvaluje začlenit parkovací místa (výstavba k Machové) mezi pozemky převáděné do majetku
obce.
4. Schvaluje zadání ekonomické studie variant odkanalizování obce a pověřuje starostu oslovením
firem.
5. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo „Rozšíření kapacity základní
školy Mysločovice“ spočívající v posunutí doby plnění z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017, změnové
listy č. 01-03 a změnu ceny díla – navýšení o 1 100 117 Kč (vícepráce 2 214 422 Kč, méněpráce
1 114 305 Kč).
6. Schvaluje v případě přidělení dotace z MMR ČR k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ zadat
realizaci výběrového řízení společnosti MCI SERVIS s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na 30 250 Kč. Současně schvaluje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve
složení p. Lukáš Dovrtěl, p. Vlastislav Stoklásek a p. Pavel Žák, náhradník ing. Petr Bureš. Dále
pověřuje starostu oslovit o podání nabídky min. tyto firmy: Pavlacký s.r.o., PROSTAVBY a.s.,
MERAT s.r.o., SWIETELSKI stavební s.r.o. a Linhart spol. s r.o.
7. Schvaluje přijetí daru, knih do žákovské knihovny v hodnotě 3 300 Kč a minikamery vč. držáku a
paměťové karty v hodnotě 9 805 Kč, od Spolku přátel školy při ZŠ Mysločovice pro Základní
školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci.
8. Schvaluje pro p. Martina Budiše od 6. 10. 2017 dlouhodobý pronájem sálu HZ s nájmem 5 000
Kč/rok splatným v listopadu daného roku s tím, že v případě konání soukromé či obecní akce na
HZ v době nájmu nájemce sál HZ pronajímateli přenechá.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2017/VK o odvádění odpadních vod s ing. Vítem Bělíčkem.
10. Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 7 638 Kč pro Základní školu a mateřskou školu
Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 6 žáků
v období 2. 10. až 31. 12. 2017.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017.
datum pořízení zápisu: 2. 10. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 10. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.

