Rekapitulace usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 11. 2018 od 18,03 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program II. zasedání:
1. Projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole
2. Žádost o odkup pozemku Eva a Jan Mokří
3. Projednání zápisu z LV. a I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
5. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Večeřu.
2. Schvaluje převzetí 4 ks kompletní dýchací techniky pro JSDHO bezplatně od Obce Zahnašovice.
3. Schvaluje provozní řád Víceúčelového sportoviště u ZŠ Mysločovice.
4. Schvaluje dofinancování opravy střechy na 4. budově ZŠ po havárii z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.
5. Volí členy finančního výboru Mgr. Miloslava Jančíka a pí Leonu Dřímalovou, volí členy kontrolního výboru
Bc. Danielu Kůdelíkovou a ing. Michala Juřicu, dále volí členy výboru pro stavební záležitosti a životní
prostředí p. Dušana Dosoudila, ing. arch. Martina Dřímala a p. Stanislava Běhulu, volí členy výboru pro
sociální záležitosti pí Lucii Bartoňovou a pí Janu Juráškovou, volí členy kulturního a sportovního výboru
pí Lenku Utinkovou, bc. Petru Zábojníkovou a Mgr. Radka Zábojníka.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330046226/003 ke stavbě
„Mysločovice,Jurča,přípojka NN“ na pozemku obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice s E.ON Distribuce, a.s.
7. Schvaluje, že prohlášení o uzavření manželství budou činěna před starostou popř. místostarostou obce,
místem určeným pro uzavírání manželství je obřadní místnost na obecním úřadě, časem určeným pro
uzavírání manželství je sobota celý den.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2018/VK o odvádění odpadních vod s p. Pavlem Řehou.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2018/VK o odvádění odpadních vod s p. Tomášem Česnekem.
10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na akci: „Sociální bydlení Mysločovice“ se společností K PROJEKT Kročil
a Belžík s.r.o.
11. Stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud, tj. 12 000 Kč za měsíc. Dále stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud, tj. 2 000 Kč za měsíc.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
12. Schvaluje Směrnici č. 35 Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného pro krytí
budoucích nákladů na opravu poškozených komunikací a zpevněných ploch na pozemku p. č. 325/45 v obci
Mysločovice.
13. Schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 4 ks dámských a 5 ks pánských krojů na taneční
vystoupení při příležitosti Besedy u cimbálu.
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí a služebnosti cesty
k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem Česnekovými.
15. Schvaluje uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 585 v k. ú.
Mysločovice s manželi Pavlou a Martinem Kudláčkovými.
16. Jmenuje do krizového štábu obce na místo p. Dovrtěla p. Vladimíra Večeřu a na místo Mgr. Jančíka
p. Václava Utinka.
17. Schvaluje s účinností od 5. 11. 2018 úpravu Dispozičního oprávnění obce, které je přílohou Směrnice č. 7
o Oběhu dokladů.
18. Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 9/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
19. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA pojišťovnou, a.s.

20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018.
datum vyhotovení zápisu: 12. 11. 2018 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 11. 2018
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Radim Kutra v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

