Rekapitulace usnesení z L. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 5. 2018 od 18:10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

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

2.

Schvaluje zadat práce na akci „Rozšíření VO v oblasti za ubytovnou v obci Mysločovice“ společnosti
MONTÁŽE EPZ s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 80 986,51 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – dokrytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

3.

Schvaluje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1/2017 se sport cité + s.r.o.

4.

Schvaluje k poskytnutí dotace do 919 tis. Kč z POV ZK uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2518/2018/STR se Zlínským krajem. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování dotace
do příjmů a výdajů rozpočtu obce.

5.

Schvaluje zadání výběrového řízení na projektanta pro změnu č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“.

6.

Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích ing. Editě Lukešové, a to na období
1. 7. 2018 až 30. 6. 2020 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky
a komory zůstávají pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 ve stejné výši jako dosud, o platbách na
období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020 bude rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2019.

7.

Uděluje plnou moc společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských práv obce vyplývajících
z vlastnictví 1048 ks zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ:
49454561, sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49 (dále jen „společnost“) o jmenovité hodnotě
1 000 Kč na akcii, ISIN CZ009048062, případně z vlastnictví akcií je nahrazujících (dále jen „akcie“), a to
k výkonu práva účastnit se valné hromady společnosti konané dne 28. 6. 2018, k výkonu práva na této
valné hromadě společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva
podávat návrhy a připomínky. Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví
více, obec souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

8.

Neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.

9.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030037226/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se
stavbou „Mysločovice,Jurča,přípojka NN.

10. Schvaluje předat do správy Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci
k 31. 5. 2018 vybavení školy v celkové hodnotě 4 181 518,52 Kč (DDHM 2 881 390,48 Kč a DHM
1 300 128,04 Kč) pořízené v souvislosti s akcí „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice.
11. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci 1) převod mrazícího pultu
(inv. č. 5075), lednice FKS 5000 (inv. č. 5188), lednice FKS 5000 (inv. č. 5193), lednice FKS 5000
(inv. č. 5198) a pultové mrazničky (inv. č. 5258) zpět do majetku zřizovatele; 2) vyřazení sporáku
elektrického (inv. č. 5060), plynové stoličky (inv. č. 5065) a skříně s posuvnými dveřmi (inv. č. 5208)
z majetku ve správě za podmínky jejich ekologické likvidace.
12. Schvaluje Českému svazu včelařů, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč na pořízení zařízení na
zpracování vosku pro mysločské včelaře a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje v případě konání 2. kola doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 navýšení
odměny každého člena OVK o 199 Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
(1 194 Kč) z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018.
datum pořízení zápisu: 4. 5. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 5. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Bureš v. r., Mgr. Jančík v. r.

