Rekapitulace usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 9. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XIV. zasedání:
1. Napojení kanalizace rodinného domu na p. č. 325/58
2. Vybavení pro JSDHO Mysločovice
3. Projednání zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková organizace – výjimka z nejvyššího
počtu žáků
6. Pronájem sálu HZ – termín 2019 pro DDM Astra Zlín
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje napojení kanalizace budoucího rodinného domu na p. č. 325/58 do kanalizační šachty
v komunikaci vedle této parcely za podmínky získání kladného stanoviska k napojení od vlastníků sítí
vedených v této komunikaci, zejména se jedná o vodu a plyn.

3.

Schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na
rok 2020 k pořízení zásahových oděvů a přileb, rukavic pro technické zásahy a moderní proudnice, při
spoluúčasti obce max. 27 tis. Kč.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2019/VK o odvádění odpadních vod s p. Zbyňkem Václavíkem.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2019/VK o odvádění odpadních vod s p. Karlem Surovcem.

6.

Revokuje bod 5. usnesení č. XIII/2019.

7.

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 147 499 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

8.

Revokuje bod 7. usnesení č. XIII/2019.

9.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího
počtu žáků v jediné třídě 8. ročníku ZŠ na 32 žáků, v horní třídě MŠ 26 dětí.

10. Schvaluje pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 12. – 16. 8. 2019 ke konání
příměstského táboru.
11. Schvaluje p. Petru Juráškovi zbudování zpevněné plochy 2x3,5m a nové usazení lavičky u kříže nad obcí.
12. Schvaluje uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem k přijetí daru ve výši 30 tisíc Kč za úspěch
v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky na území Zlínského kraje“. Současně schvaluje rozpočtové opatření – přijetí daru do
rozpočtu obce s využitím na odpadové hospodářství v obci.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019.
datum vyhotovení zápisu: 12. 9. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 9. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.
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