Rekapitulace usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 5. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program IX. zasedání:
1. Projednání zápisu z VII. a VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Valná hromada Vak Zlín, Výzva k vystavení plné moci – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a ing. Kutru.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
Mysločovice a spoluúčast obce max. 250 tis. Kč.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci a administraci projektu pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
Mysločovice prostřednictvím firmy Expra z. ú. za 25,5 tis. Kč.
4. Schvaluje uzavření dodatku č. 2 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.
5. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ se společností
K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o.
6. Schvaluje pro urovnání sousedských vztahů a zajištění přístupu občanů k hřišti v případě souhlasu všech
dotčených odkoupení pozemků v lokalitě za ubytovnou, před domy, za 30 tis. Kč za jeden pozemek,
a pozemku pro přístup na pozemek za 5 tis. Kč s tím, že veškeré náklady spojené s odkupem uhradí obec.
7. Schvaluje nedovolávat se k Nejvyššímu soudu ČR ve věci žaloby proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů
na školská zařízení.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12514951 s E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů spojených s připojením ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.
9. Schvaluje aktualizaci znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu v čl. IV. Této dohody.
10. Neschvaluje účast zástupce obce na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., která se koná 18. 5. 2019.
11. 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., 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 veškerých valných hromad společnosti konaných v roce 2019, včetně práva
účastnit se řádné valné hromady společnosti konané dne 16. května 2019, k výkonu práva na těchto valných
hromadách společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat
návrhy a připomínky na takových valných hromadách. Tato plná moc je platná i v případech, kdy právní
předpisy vyžadují zvláštní plnou moc. Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich
ustanoví více, obec souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.
12. Schvaluje zadat projektové práce k „Rekonstrukci chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti
K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 71 390 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s Bc. Andreou Antošovou, vlastníkem
pozemku p. č. 325/62.
14. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Tomášem Hronkem a pí Barborou
Holišovou, vlastníky pozemku p. č. 325/50.
15. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Adamem Hradilem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/77.
16. Schvaluje p. Liboru Utinkovi vybudování nezpevněného parkovacího stání zasahujícího do zeleného pásu
na pozemku obce p.č. 445/2 v k. ú. Mysločovice.
17. Schvaluje dohodu o odstoupení od Příkazní smlouvy č. 14181596 uzavřené 24. 3. 2017 a uzavření Příkazní
smlouvy k projektu číslo 14181596 „Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice“ s ing. Kleperlíkovou
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019.

datum vyhotovení zápisu: 13. 5. 2019 pí Lenka Pitříková
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 5. 2019
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš, ing. Radim Kutra

