Rekapitulace usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 7. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program XII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas s vyřazením
majetku
3. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 772/2 v k. ú. Mysločovice
4. Smlouva o právu k provedení stavby, parc. č. 354 v k. ú. Mysločovice
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Utinka a p. Večeřu.
2. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 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.
3. Schvaluje k výstavbě kanalizace znění Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s Dohodou o vstupu na pozemek
v souvislosti s investiční výstavbou, se kterou jsou místostarostou obce oslovováni jednotliví majitelé
dotčených pozemků, a pověřuje starostu obce uzavíráním tohoto dokumentu.
4. Schvaluje zadat k „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ práce spojené s přípravou
a vyřízením výběrového řízení na dodavatele prací Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 30 250 Kč.
5. Schvaluje pořízení 3 ks hlásičů a jednoho reproduktoru k bezdrátovému rozhlasu v obci u společnosti
EMPEMONT s.r.o. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení rohové lavice se
sklápěcí deskou (inv. č. 2740) z majetku s tím, že bude ponechán žákyni, která ho dosud užívala.
7. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Šlahařem, vlastníkem pozemku
p. č. 772/2.
8. Pověřuje starostu obce uzavíráním Budoucích smluv o odvádění odpadních vod se stavebníky rodinných
domů.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Inženýrské sítě – plynovodní přípojka“ k čp. 38.
10. Schvaluje spolupodílení se obce na nákladech zábavného dne pro děti do výše 5 000 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 5901.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2020 a nájem bude navýšen o 100 Kč.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019.
datum vyhotovení zápisu: 12. 7. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 7. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Václav Utinek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

