Rekapitulace usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 4. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program VII. zasedání:
1. Školský obvod
2. Projednání zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.
2. Revokuje bod 8. usnesení č. IV/2019.
3. Schvaluje návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01.
4. Schvaluje zafinancování dovybavení obřadní místnosti a jejího zázemí, k tomu schvaluje rozpočtové
opatření – krytí těchto výdajů ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Schvaluje zadat projekční práce k regionálnímu biokoridoru společnosti ARVITA P spol. s r.o. a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy na 66 900 Kč + DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje zadat ošetření dubu u márnice firmě p. Radovana Kučery a pověřuje starostu zadáním prací za
8 900 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.
7. Schvaluje pro zajištění agendy GDPR pro Obec Mysločovice uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
s Bc. Jakubem Borkem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
9. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Změna č. 1 ÚP Mysločovice.
10. Schvaluje podání žádosti o bezplatný převod pozemků p. č. 463/1 a 463/2 v k. ú. Mysločovice z od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Mysločovice.
11. Schvaluje zadat úpravu www stránek obce firmě ANTEE s.r.o. a pověřuje starostu obce zadáním
objednávky na 35 tis. Kč bez DPH.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2019/VK o odvádění odpadních vod s pí Františkou Kadlčákovou.
13. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
od 1. 4. 2019, měsíční odpis ve výši 48 643,35 Kč.
14. Schvaluje uzavření dohody o provedení práce na činnosti k zajištění voleb do Evropského parlamentu
s p. Večeřou.
15. Schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 490190918 programového vybavení CODEXIS® GREEN se
společností ATLAS consulting spol. s r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Dušanem Zuzaníkem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/56.
17. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Vladimírem Kašparem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/49.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
datum vyhotovení zápisu: 8. 4. 2019 pí Lenka Pitříková
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 4. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Václav Utinek v. r.

