Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 17. 5. 2019 od 14,30 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: Ing. Bureš, Ing. Kutra (omluveni)
Navržený program zasedání:
1. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
2. Různé
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Utinka. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program X. zasedání:
1. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
2. Různé
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. X/2019
K jednotlivým bodům programu:
1.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Jedním z výsledků pracovní schůzky zástupců obcí 15. 5. 2019 bylo, že Obec Míškovice uzavře dohodu
k obvodu ZŠ. K tomu je potřeba změnit v čl. IV. stávajícího návrhu dohody datum, do kdy je třeba obcemi vydat
obecně závaznou vyhlášku ke stanovení příslušné části školského obvodu základní školy. Text „Tuto povinnost
jsou smluvní strany povinny učinit nejpozději do 15. 5. 2019.“ bude změněn na „Tuto povinnost jsou smluvní
strany povinny učinit nejpozději do 20. 5. 2019.“
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu návrhu Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. X/2019
Na pracovní schůzce byla dále řešena výše paušální platby, dospělo se ke shodě na 1 200 Kč za žáka
s trvalým pobytem, pro Obec Sazovice, jejíž děti nevyužívají družinu, bude paušál snížen. Výpočet zajistí škola.
Návrh dodatku k dohodě je vypracován, bude předložen zastupitelům ke schválení na příštím zasedání.
2. Různé
Převod nevyužitelného majetku ve správě ZŠMŠ zpět na zřizovatele – ze školy jsme obdrželi
soupis majetku, který již nevyužijí ke své činnosti, jedná se o majetek z původních dílen, je možný jeho
odprodej. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské
škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod 5 ks montážních stolů (inv. č. 1774), 8 ks montážních stolů
(inv. č. 1806) a 2 ks hoblice malé (inv. č. 1802) k 17. 5. 2019 zpět do majetku zřizovatele. Dále schvaluje, že
výnos z případného prodeje tohoto majetku bude poskytnut ve formě příspěvku na činnost školy v roce 2019
Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. X/2019

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně ve
středu 5. 6. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 17. 5. 2019 ve 14:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
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Rekapitulace usnesení z X. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 17. 5. 2019 od 14:30 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program X. zasedání:
1. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
2. Různé
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.

2.

Schvaluje změnu návrhu Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150,
763 01.

3.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod 5 ks montážních
stolů (inv. č. 1774), 8 ks montážních stolů (inv. č. 1806) a 2 ks hoblice malé (inv. č. 1802) k 17. 5. 2019
zpět do majetku zřizovatele. Dále schvaluje, že výnos z případného prodeje tohoto majetku bude poskytnut
ve formě příspěvku na činnost školy v roce 2019 Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci.

datum vyhotovení zápisu: 20. 5. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 20. 5. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Václav Utinek v. r.
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