Rekapitulace usnesení z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 2. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLVII. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.

2.

Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 1/2018 Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace.

3.

Schvaluje pořízení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu HZ a současně schvaluje
rozpočtové opatření – dofinancování nákladů do výše cca 50 tis. Kč z rezervy na paragrafu 6409,
položce 6901.

4.

Schvaluje prodej 79 m2 pozemku p. č. 309 pí Šimčíkové a pí Brázdilové a 76 m2 pozemku p. č.
310 pí Dočkalové, vše v k. ú. Mysločovice, za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do katastru (celkem 3 tis. Kč).

5.

Schvaluje vyřazení sekačky VIKING (inv. č. 10649) a pozemku p. č. 65 věcné břemeno (inv. č.
10949) z evidence majetku obce, u sekačky je nutné zajistit ekologickou likvidaci.

6.

Schvaluje s účinností od 6. 2. 2018 Směrnici č. 29 Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu
funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady
ušlého výdělku.

7.

Schvaluje s účinností od 12. 2. 2018 cenu obědu pro důchodce 57 Kč, pro cizí strávníky 65 Kč,
pro zaměstnance zachovat 39 Kč.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030041167/002 s E.ON Distribuce, a.s. na
stavbu Mysločovice,Riedlová,kabel NN“ na pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice.

9.

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1040011803/001 s E.ON Distribuce, a.s. na
stavbu Mysločovice,Stoklásek,úprava vedení NN“ na pozemku obce p. č. 355/2 v k. ú.
Mysločovice.

10. Schvaluje přijetí dotace do výše 67 tis. Kč pro JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic,
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0010/2018/KH se Zlínským krajem
a současně schvaluje rozpočtové opatření – zapojení dotace do rozpočtu příjmů a výdajů obce.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ing. Gecem ke zřízení věcného břemene na
pozemku obce p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice ke zbudování přípojky vody k rodinnému
domu.
12. Se zavazuje podpořit spoluúčastí obce na nákladech ve výši 10 tis. Kč oslavu 20. výročí založení
souboru HLAHOL Mysločovice, a to za předpokladu, že se akce bude konat. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 5901.
13. Schvaluje účast 5 členů JSDHO na akci Hasičská fontána Praha 2018 a současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů spojených s akcí z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
14. Schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín“.
15. Souhlasí se stavbou „Mysločovice, Šlahař, přípojka NN“ s tím, že bude brán zřetel na umístění
kanalizační vpusti.
16. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje k akci
„víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ a zároveň schvaluje vyčlenění prostředků v rozpočtu
obce ke spolufinancování akce.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
datum pořízení zápisu: 13. 2. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 2. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., Mgr. Miloslav Jančík v. r.

