Rekapitulace usnesení z XLIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 4. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLIX. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje zadat studii k akci „Rekonstrukce objektu čp. 96 v Mysločovicích – sociální byty“ společnosti
K PROJEKT Kročil a Belčík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 59 895 Kč.

3.

Schvaluje provedení vyvápnění plochy a zesílení části opěrné zídky k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“,
celkem vícepráce za 283 405 Kč s DPH.

4.

Schvaluje zadat k akci „Rekonstrukce obřadní síně obce Mysločovice“ vypracování návrhu vč. vizualizace
a výkresové dokumentace společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu objednáním těchto prací
v hodnotě 47 493 Kč.

5.

Schvaluje k úpravám budov základní školy v roce 2018 uzavřít smlouvu se společností STAVAD s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 740 142,64 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

6.

Schvaluje k předláždění nádvoří základní školy uzavřít smlouvu se společností STAVAD s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy na 642 486,86 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

7.

Schvaluje, že Obec Mysločovice, jako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení „Retenční
nádrž SN2 a související objekty v k. ú. Mysločovice“, se zavazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu
tohoto zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

8.

Schvaluje 1/ v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny územního plánu, která bude řešit
změnu plochy z občanské vybavenosti OV (bývalé zdravotní středisko) na plochu bydlení hromadného BH;
2/ v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny územního plánu, která bude řešit požadavky
občanů na změny v území, které se však nebudou týkat požadavků na další nové plochy pro bydlení.
Dále rozhodlo v souladu s ust. § 55b odst. 1 stavebního zákona, že Změna č. 1 Územního plánu
Mysločovice bude pořizována zkráceným způsobem včetně změny, která vyplývá ze Zprávy o uplatňování
územního plánu za období 2012 – 2015, a ukládá pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu
s ust. § 55 a odst. 3 zajistit stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody
a krajiny k navrhovanému obsahu změny z hlediska významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast a zajistit
stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny z hlediska vlivů na
životní prostředí.

9.

Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2017 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017

10. Schvaluje TJ SOKOL Mysločovice investiční dotaci ve výši 30 000 Kč na pořízení travní sekačky
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje vlastníkům pozemků p. č. 278/1, 278/3 a 278/6 v k. ú. Mysločovice napojení individuální bytové
výstavby na uvedených parcelách na kanalizaci obce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.
datum pořízení zápisu: 13. 4. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 4. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.

