Rekapitulace usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 8. 2019 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XIII. zasedání:
2. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Žídelná
4. Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123
5. Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o.
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.
2. Schvaluje 1. výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce střechy
budovy obecního úřadu Mysločovice", jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s kompletní výměnou
střešních konstrukcí na stávajícím objektu obecního úřadu. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle
projektové dokumentace zpracované K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26
Luhačovice, IČO: 022 86 424, která také stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky. 2. jmenování komise
pro předmětné výběrové řízení ve složení: ing. arch. Martin Dřímal, p. Petr Jurášek a Mgr. Magdalena
Chmelařová; náhradníci ing. Petr Bureš, p. Vlastislav Stoklásek a p. Václav Utinek. 3. dodavatele, kteří
budou oslovení k podání nabídky a prokázání kvalifikace: RAPOS, spol. s r.o., Holešov; MONTIM Kutra
s.r.o., Mysločovice; ARUSTAV s.r.o., Mysločovice, Střechy KMB, spol. s r.o., Otrokovice; EU Střechy, spol.

s r.o., Hulín; KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o., Březolupy
3. Schvaluje zadat projekční práce na akci „Obec Mysločovice – návrh schodiště ke kostelnímu návrší“
ing. arch. Zbyňku Margetíkovi a pověřuje starostu obce objednáním prací dle cenové nabídky ze dne
4. 3. 2019 za 38 400 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k akci „Regionální biokoridor na k. ú.
Mysločovice ing. Kleperlíkové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 30 000 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Schvaluje zadat práce s opravou chodníku u hrobového místa č. 572 a úpravou prostor pro urnová místa
u společnosti ARUSTAV s.r.o. za cenu 158 770 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku Mikroregionu Žídelná.
7. Schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
8. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 k rozpočtu 2019 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
9. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 k rozpočtu 2019 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce
p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice s manželi Gecovými týkající se přípojky vody k rodinnému domu.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2019/VK o odvádění odpadních vod s ing. Vladimírem Gecem.
12. Schvaluje pořízení dopravní značky „průmyslová zóna“ před průmyslovou zónu pod lesem a „zákaz vjezdu
aut nad 3,5 tuny“ před slepou ulici do Hořenůvky.
13. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na akci:
„Mysločovice – odkanalizování“ se společností AQUADROP, s.r.o.
14. Schvaluje navrhovaný stavební záměr – umístění hospodářských stavení na p. č. 227/15 v k. ú.
Mysločovice.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019.
datum vyhotovení zápisu: 14. 8. 2019 pí Lenka Pitříková, v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 8. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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