Rekapitulace usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 6. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXVI. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka
2. Revokuje na základě vysvětlení p. Gazdoše, že sítě jsou mimo budované parkovací stání, a jeho
prohlášení, že se zavazuje v případě opravy či rekonstrukce sítí parkovací stání odstranit na
vlastní náklady a vjezd zbuduje na vlastní náklady z rozebíratelné šedé zámkové dlažby do drti,
bod 6. usnesení č. XXXV/2017
3. Schvaluje zadat vypracování projektu na zbudování lávky přes potok u MŠ (celokovová
pozinkovaná konstrukce) a rekonstrukci mostu u čp. 104 u ing. Dybala.
4. Schvaluje k dofinancování akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ uzavřít smlouvu
o úvěru ve výši 10 mil. Kč s Českou spořitelnou, a.s. a pověřilo starostu podpisem smlouvy o
úvěru.
5. Schvaluje škole převod 61 500 Kč z rezervního do investičního fondu k úpravě výdejny jídla
v době rekonstrukce školy a současně schvaluje předložené Rozpočtové opatření k rozpočtu
2017 Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.
6. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci uzavřené s p. Utinkem.
7. Schvaluje uzavření Dohody o příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené
s Úřadem práce. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování výdajů na tohoto
zaměstnance z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
8. Schvaluje provedení stavby „Míškovický potok, Míškovice, Mysločovice ř. km 0,000 - 0,856 a
2,832 – 3,163, úprava koryta toku, odstranění nánosů“ a souhlasí s použitím pozemků obce p. č.
419/2, 45/7, 182/1 v k. ú. Mysločovice pro příjezd ke stavbě.
9. Schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově
hasičské zbrojnice s p. Jechem s tím, že výše nájemného činí 100 Kč za každé jednotlivé využití
sálu. Nájemné je splatné vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce.
10. Schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o právu stavby se společností NET Development, s.r.o.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030035691/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ke stavbě „Mysločovice, Mizera, kabel. smyčka NN“ na pozemku obce p. č. 428/3 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
12. Schvaluje nový Provozní řád dětského hřiště u MŠ v obci Mysločovice.
13. Schvaluje zrušení žádosti o dotaci k akci „Rozšíření kapacity základní Mysločovice“ z
Integrovaného regionálního operačního programu.
14. Schvaluje ke stavbě „16010-041438 VPIC Mysločovice, rozšíření ZŠ č.p.150“ uzavření Smlouvy
o umístění veřejné komunikační sítě v/na budově čp. 150 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti k pozemku obce p. č. 145/3 v k. ú. Mysločovice s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017.
datum pořízení zápisu: 12. 6. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 6. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., Mgr. Miloslav Jančík v. r.

