Rekapitulace usnesení z LV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 10. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program LV. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Dovrtěla.

2.

Revokuje bod 2. usnesení č. LIV/2018 a schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na rok 2019 k pořízení zásahových přileb, radiostanice, mobilního
komunikačního zařízení - tabletu pro komunikaci s HZS, motorové pily a žebříku, při spoluúčasti obce max.
50 tis. Kč.

3.

Schvaluje podání žaloby ohledně úhrady příspěvku na školská zařízení společného školského obvodu vůči
Obci Lechotice.

4.

Schvaluje uhradit Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek školská
zařízení ve výši 443 583,70 Kč s tím, příspěvek na provoz ZŠ na rok 2018 bude snížen o 396 483,70 Kč.

5.

Schvaluje zadat práce ke zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Mysločovice –
odkanalizování“ společnosti AQUADROP, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 543 290 Kč.

6.

Schvaluje zadat práce k rekonstrukci obřadní místnosti a archivu „Rekonstrukce obřadní místnosti
Mysločovice“ společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 1 973 396 Kč.

7.

Schvaluje odprodej části stávajícího vybavení obřadní místnosti, a to křesla za 500 Kč/ks, svítidla za
500 Kč/ks a křišťálový lustr za 1 000 Kč/ks.

8.

Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 25 950 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu
Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 6 žáků v období 2. 10. 2018 až 28. 6. 2019.

9.

Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od
1. 10. 2018, měsíční odpis ve výši 45 411,70 Kč.

10. Pověřuje p. Lukáše Dovrtěla obchůzkou jubilantů po volbách, a to do konce října 2018.
11. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu
žáků v jediné třídě 7. ročníku ZŠ na 32 žáků, v dolní třídě MŠ 25 dětí a v horní třídě MŠ 28 dětí.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800083115_2/VB/P pro plynárenské zařízení
„Přeložka STL plynovodu pro výstavbu lokality 29 rodinných domů v obci Mysločovice, číslo stavby:
8800083115“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovaných bodů, které je uloženo ve
služebných pozemcích v celkové délce 21,93 m s GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018.
datum pořízení zápisu: 3. 10. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 10. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Lukáš Dovrtěl v. r.
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