Rekapitulace usnesení z LII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 7. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program LII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.

2.

Schvaluje k odkanalizování obce ve variantě napojení na ČOV Malenovice vypsání výběrového řízení na
zadavatele výběrového řízení na projektové práce pro stavební řízení a územní rozhodnutí.

3.

Schvaluje pro výstavbu k Machové Dohodu se stavebníkem o jeho příspěvku 15 tis. Kč na údržbu a opravy
komunikace a vratné kauci 15 tis. Kč.

4.

Schvaluje k úhradě výdajů za rok 2017 školských zařízení sloužících základní škole podání předžalobní výzvy
všem obcím školského obvodu. Dále schvaluje vystavení dobropisu na celou částku výdajů za rok 2017
školského zařízení sloužícího mateřské škole.

5.

Revokuje z důvodu uvedení nesprávného datumu bod 13. usnesení č. LI/2018.

6.

Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 6. 2018,
měsíční odpis 34 252,70 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování příspěvku odpisy ZŠMŠ
ve výši 59 769,60 Kč do rozpočtu příjmů a výdajů obce.

7.

Stanovuje počet členů zastupitelstva pro příští volební období na sedm.

8.

Schvaluje příspěvek 29 754 Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci na
předláždění části chodníku v areálu mateřské školy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

9.

Schvaluje k výběrovému řízení na projektovou dokumentaci „Sociální bydlení Mysločovice“ výběrovou komisi
ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek.

10. Schvaluje k vypracování projektové dokumentace „Sociální bydlení Mysločovice“ uzavřít smlouvu se
společností K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 346 665 Kč.
11. Schvaluje k výběrovému řízení na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“ výběrovou
komisi ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek.
12. Schvaluje ke zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“ uzavřít smlouvu s Ing.arch. Jitkou
Šimordovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 111 259,50 Kč. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – zafinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje k likvidaci biomasy uzavření Smlouvy o ukládání biologicky rozložitelného (rostlinného) odpadu –
biomasy s Obcí Machová.
14. Schvaluje společnosti STAVAD s.r.o. posunutí termínu dokončení akce „Předláždění nádvoří základní školy“,
nový termín dokončení prací je 20. 7. 2018.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení pračky Whirpool
(inv. č. 5227) z majetku ve správě za podmínky její ekologické likvidace.
16. Schvaluje pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. zapůjčení ozvučovací techniky – reprobeden na dětskou část
Pivních slavností 11. 8. 2018. Zajistí p. Lukáš Dovrtěl.
17. Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově zdravotního střediska
v Mysločovicích uzavřené dne 15. 12. 2015 s p. Jaroslavem Nakládalem dohodou k 31. 7. 2018. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – ponížení příjmů na paragrafu 3613 a současně výdajů na paragrafu 6409,
položce 6901 o poměrnou část nájmu za srpen až prosinec 2018.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018.
datum pořízení zápisu: 4. 7. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 7 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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