Obec Mysločovice
Zápis z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 6. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: ing. arch. Martin Dřímal, p. Zdeněk Gazdoš, sl. Jana Šilhánová, p. Radek Žák
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: /////
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XXXV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a Mgr. Jančíka.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXVI. zasedání a ověřovateli
zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Loni povolené parkovací stání ze zatravňovacích dlaždic p. Gazdošovi (viz minulá zasedání) –
p. Gazdoš upřesnil skutečné uložení sítí, které jsou mimo, plyn je těsně za vodou, která je 10 cm za
obrubníkem. Domnívá se, že obavy ze znemožnění přístupu k inženýrským sítím v případě havárie, které
vedly zastupitelstvo k rozhodnutí o odstranění stávající úpravy parkovacího stání, nejsou na místě a prosí
o přehodnocení tohoto rozhodnutí. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXXVI/2017
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – nejsou nové zprávy.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – problém je v dodržení ploch veřejného prostranství, při
vydání stavebního povolení, v r. 2008, nebyl zákon tak přísný. Stavebník navrhuje dát zpět obci jako
veřejné prostranství plochy zeleně kolem komunikace, i když dosud byly tyto plochy součástí pozemků
stavebníků, aby obec neměla náklady na údržbu.
Existuje několik variant řešení zvětšení veřejného prostoru, zastupitelé s nimi byli předem seznámeni,
projednali je. Starosta – už teď stavební úřad musí vzít v této lokalitě v úvahu veřejné prostranství.
Zastupitelé pověřili starostu odpovědět v tom smyslu, že schvalují variantu č. 1 s umenšením pozemků čtyř
parcel ve spodní části, nesouhlasí rozhodně s tím, aby zelená plocha kolem hlavní komunikace přešla zpět
obci.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl zjišťoval aktuální situaci – pí Vybíralíková neprodá, tím
pádem ani Olšinovi, prý za ní nikdo nebyl, jednal tehdy s její matkou, protože ona sama byla nemocná. Prý
to neprodají ani ostatní, určitě ne pí Zipsová a p. Krystýnek. Mgr. Jančík zfinalizuje smlouvu, p. Dovrtěl
upřesní účastníky.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – pro poskytnutí dotace z OPŽP je důležité, kdo bude
kanalizaci po rekonstrukci provozovat. Dotační tituly nejsou určeny na úpravy nebo opravy stávajících
kanalizačních stok. Jen na páteř a nově budovanou kanalizaci, opravu komunikací pouze v částech
dotčených pozemků. Uložení kanalizace do vodního toku není možné. Podmínky a zákony se různě mění.
Je třeba začít řešit projektovou dokumentaci atd., abychom byli připraveni na podání žádosti o dotace.
Cena projektu je odhadována na cca 1,5 mil. Kč a více, Vak by se jako spolumajitel kanalizace měl podílet.
Je třeba se domluvit na možnostech spolufinancování.
Oprava kanalizace pod hřbitovem – ing. Kutra – teď by se měla dopracovat studie k položkovému rozpočtu
na opravu cca 90 m kanalizace. Jen dle rozpočtu, co máme, nelze poptat, je možná předimenzovaný.
Zastupitelé souhlasili se zadáním studie, zajistí ing. Kutra
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – chybí vyjádření z MMZ,
životního prostředí.
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− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – zítra v 9:00 hodin končí lhůta pro příjem nabídek, zasedne hodnotící komise, vybere
nejnižší nabídku, posoudí její kompletnost, následně poběží lhůta 15 dní na odvolání se uchazečů.
Zastupitelé rozhodnou na zítřejším zasedání o výběru dodavatele prací.
Schůzka se zastupiteli okolních obcí k financování – zatím není stanoven termín.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – na základě návrhu projektanta lze lávku u MŠ mít betonovou
nebo celokovovou s různým zábradlím, cena je srovnatelná. Zastupitelé preferují celokovovou
pozinkovanou konstrukci. Je třeba zachovat průtok nebo ho zvětšit.
Most u čp. 104 – vedou tudy sítě, bude třeba vyjádření úřadů, půjde o rekonstrukci stávajícího mostu, který
je součástí místní komunikace. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
zadat vypracování projektu na zbudování lávky přes potok u MŠ (celokovová pozinkovaná konstrukce)
a rekonstrukci mostu u čp. 104 u ing. Dybala.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Opravy požárního auta IFA (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl - čeká se na opravu světel, dodělání
nápisů.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulá
zasedání) – čeká se na schválení darovacích smluv zastupitelstvem ZK 19. 6. 2017.
− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 je jen zakreslena (viz minulá zasedání) – máme
potvrzení o existenci stavby, bude podán návrh na vklad do katastru.
− Vak Zlín (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni s oslovovacím dopisem Obce
Hostišová ohledně určovacího dopisu k soudu. Jsme ochotni se zúčastnit, záleží na počtu obcí.
− Opravy místních komunikací (viz minulá zasedání) – hotovo, i pod lesem.
− Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – výběr poskytovatele úvěru (viz minulé zasedání)
– starosta nechal aktualizovat nabídky, znovu obeslal i Oberbank, která se na původní výzvu vůbec
neozvala, nyní sdělili, že požadovaný úvěr – fixní úrok na 10 let - neposkytují. Platnost nabídek do 30. 6.:
Česká spořitelna, a.s.
úroková sazba 0,89 % p.a., bez zajištění
Komerční banka, a. s.
úroková sazba 0,91 % p.a., krytí blankosměnkou
Československá obchodní banka, a. s. úroková sazba 1,06 % p.a., bez zajištění, poplatek za
sjednání, vedení 30 % platebního styku přes ČSOB
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost TC servis, s. r. o. o souhlas k umístění sloupu pro příjem signálu do prostoru trafostanice
(výstavba k Machové) (viz minulé zasedání) – starosta seznámil zastupitele s aktuálním stavem dle
poslední situačky – souhlasíme.
− Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtové změny (viz minulé zasedání) – přepracováno viz příloha, mj.
zapracování dotace „Úspěch pro všechny“, zrušení úpravy venkovní plochy u 4. budovy, ponížení
příspěvku na školská zařízení, úprava výdejny obědů, zajištění oslavy Dne matek. Dále škola žádá
o převod 61 500 Kč do investičního fondu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost p. Václava Utinka o souhlas s vybudováním 40 m dlouhé stezky – rozšíření cykloparku –
(viz minulé zasedání) – záměr nájmu zveřejněn na úřední desce od 18. 5. do 2. 6. 2017, přihlásil se jediný
zájemce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě
o nájmu nemovité věci uzavřené s p. Utinkem.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Nepořádek kolem táboráku v Háji (viz minulé zasedání) – zastupitelé souhlasili s návrhem
Mgr. Jančíka, aby ten, kdo chce použít prostor v Háji, se předem nahlásil u starosty na OÚ Mysločovice
a zajistil po akci úklid a odvoz odpadu.
Různé
− Mgr. Jančík oznámil záměr budovat kolem svého pozemku, pod cyklostezkou, plotek cca 1,2 m
vysoký – vzniklý 35 cm široký pruh mezi plotkem a cyklostezkou bude podložen fólií a vysypán kamínky.
Činí tak z důvodu znečišťování tohoto prostoru návštěvníky hřbitova – přes plot hřbitova odhazují použité
kelímky od svíček.
− Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad – někteří občané zde odpad „dále třídí“ a odnášejí si ho,
proto bude prostor monitorován fotopastí.
− Obecní zaměstnanec – pracovníka na VPP nám nepřidělili, 2x jsme podali žádost o výjimku, neprošla.
Existuje příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená, poskytuje se půl roku, 9 tis. Kč
měsíčně, ale pracovní poměr musí být uzavřen nejméně na dobu jednoho roku. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dohody o příspěvku na společensky účelné pracovní
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místo vyhrazené s Úřadem práce. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování výdajů na
tohoto zaměstnance z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Míškovický potok čištění – od zpracovatele projektové dokumentace jsme obdrželi žádost o souhlas
s dotčením pozemků ke zřízení zařízení staveniště a souhlas s provedením stavby. Projektant Povodí
Moravy s.p. s námi dopředu nejednal. Starosta seznámil zastupitele s upraveným návrhem rozsahu
přístupu na obecní pozemky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost p. Jecha o úpravu nájmu sálu HZ za měsíc červen a červenec – z důvodu opravy podlahy
na sále nemůže využívat prostory v květnu a červnu a pro dovolenou nevyužije sál v červenci, žádá o úlevu
za červen a červenec. Starosta navrhl upravit platbu za využívání sálu dle skutečných návštěv, za jednu
návštěvu platba 100 Kč, stejně tak to má už Středisko volného času. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXXVI/2017
− Pozvánka na řádnou valnou hromadu Vaku – není zřejmé, zda se v našem případě můžeme valných
hromad zúčastňovat a hlasovat na nich, proto se raději zatím nezúčastníme. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účast starosty obce na řádné valné hromadě Vak 29. 6. 2017.“
K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – žádost o dotaci z rozpočtu Obce
Mysločovice - žádají o dotaci na rok 2017. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 3 000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Žádost NET Development, s.r.o. o uzavření Dodatku ke smlouvě o právu stavby – smlouvu jsme
uzavírali v začátku projektu výstavby k Machové, v roce 2008, řeší právo společnosti provádět práce na
pozemcích obce a nyní pro kolaudaci plynovodu by potřebovali její dodatkování ve smyslu, že platí.
Mgr. Jančík – původní smlouva platí, není potřeba uzavírat žádný dodatek v tomto smyslu. Starosta – je to
po nich žádáno. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku
ke smlouvě o právu stavby se společností NET Development, s.r.o.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádosti ELMO a.s. ke stavbě Mysločovice, Mizera, kabel. smyčka NN – k nové přípojce elektriky pro
stavební místo nad školou žádají o povolení zvláštního užívání místní komunikace a souhlas s realizací
stavby. Zastupitelé byli s žádostí předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 11. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Dětské hřiště u MŠ – při revizi zjištěny drobné nedostatky, odstraněny. Je třeba aktualizovat provozní
řád. Starosta seznámil zastupitele s návrhem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje nový Provozní řád dětského hřiště u MŠ v obci Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Nabídka RPSC ideas s.r.o. na zpracování Žádosti o nadační příspěvek do grantového řízení
„Oranžové hřiště 2017“, vyhlášeného Nadací ČEZ – naše plánované hřiště v areálu ZŠ splňuje
podmínky 100 % dotace. Za zpracování žádosti společnost požaduje 14 tis. Kč bez DPH, v případě
přidělení dotace dalších 40 tis. Kč bez DPH. Mgr. Jančík zjistí podrobnosti.
− Poldr Lechotice – řeší se souhlasy majitelů pozemků pro stavební povolení.
− Oznámení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace o stanovení
měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání – pro školní rok 2017/2018 bylo stanoveno „školné“ ve
výši 375 Kč/měsíc, splňuje podmínku max. 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů v roce 2016.
− Výzva pro veřejnost, obce atd. k zasílání návrhů kandidátů na „Ocenění pečujících osob
Zlínského kraje“ – rozumí se tím osoby, které pečují v domácím prostředí o blízkého člověka, nejedná se
o profesi pečovatele. Návrh lze podat do 31. 8. 2017. Bližší informace u starosty nebo na stránkách
Zlínského kraje.
− 7. 11. 2016 zastupitelstvo v souvislosti s rozšířením kapacity ZŠ rozhodlo o podání žádosti o dotaci
z IROP a ministerstva financí. Byla nám přislíbena dotace z ministerstva financí, ale jednou z podmínek
přidělení dotace je prohlášení, že nejednáme o přidělení dotace z jiného programu státní podpory, jiných
prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně prostředků Evropské unie. Starosta – návrh
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usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zrušení žádosti o dotaci k akci „Rozšíření kapacity
základní Mysločovice“ z Integrovaného regionálního operačního programu.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost projektanta K.V.Z. spol. s r.o. o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - vše k rozšíření kapacity základní školy - ke
stavbě „16010-041438 VPIC Mysločovice, rozšíření ZŠ č.p.150“, v jejímž rámci bude umístěno v/na
budově čp. 150 vnitřní komunikační zařízení a na pozemku p.č. 145/3 podzemní komunikační vedení.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o 38 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XXXVI/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v úterý 6. 6. 2017
od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 6. 2017 ve 21:10 hodin.
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
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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.
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