Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 10. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Neat Houses – Dřevostavby s.r.o., stavba RD na parc. č. 36/4
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
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. Sdělil, že zápis z XIV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl jako první projednat žádosti hostů, za ověřovatele zápisu
navrhl ing. Bureše a p. Utinka. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
následující program XV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Neat Houses – Dřevostavby s.r.o., stavba RD na parc. č. 36/4
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XV/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Napojení kanalizace rodinného domu na p. č. 325/58 (viz minulé zasedání) - projektant domu čeká ještě
na jedno vyjádření.
Vybavení pro JSDHO Mysločovice (viz minulé zasedání) – žádost o dotaci ze ZK podána.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci nevíme. Není
dokončena změna územního plánu, příslušná zaměstnankyně MMZ je dlouhodobě nemocná. Paní Pitříková –
měli bychom usilovat o vydání stavebního povolení do konce roku, od 1. 1. 2020 jsou přísnější podmínky na
výstavbu.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulá zasedání) – provedení
změny využití – podáno na katastrálním úřadu.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – probíhá jednání s dalšímu dotčenými občany, dělala se úprava projektu, plánované
trasy kanalizace. Smlouva s pí Fléglovou a Mgr. Fryštackou podepsána, s TJ SOKOL Mysločovice, z. s. zatím
ne.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – nabídku podali tři firmy, 11. 9. 2019
proběhlo otevírání obálek:
MONTIM Kutra s.r.o.
2 657 832 Kč vč. DPH
ARUSTAV s.r.o.
2 894 258 Kč vč. DPH
RAPOS, spol. s r.o.
3 044 240 Kč vč. DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v případě získání dotace zadat stavební
práce k akci „Rekonstrukce střechy obecního úřadu“ společnosti MONTIM Kutra s.r.o. a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy za 2 657 832 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XV/2019
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – p. Jurášek – požádal projektanta o prezentaci návrhů na
jednání zastupitelstva, bohužel dnes mu to nevyhovuje.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – čeká se na návrh kupní smlouvy od právníka.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – MMZ vydal k mokřadu závazné stanovisko.
Finišuje se s betonovým objektem, dodělat se má propustek, terénní úpravy, výsadba zeleně, předpokládaný
termín 30. 11.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – ze
strany Krajského úřadu Zlínského kraje zatím nemáme rozhodnutí ve správním řízení.
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Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – hotový návrh předložen na MMZ
k vyjádření, žádost o dotaci se podává do konce října.
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – výsadba proběhla.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotograf jednal se starostou. Pan Utinek – tento
týden by se měl z dronu fotit budovaný poldr, bude focena i obec, její části.
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem (viz minulá zasedání) – p. Utinek – v místě je navážka, nelze
použít betonové patky, použijí se patky s trnem. Náklady odhaduje na cca 1 500 Kč. Starosta – podobný stojan,
např. kovový, navrhuje pořídit ke škole. Pan Utinek – pozor na provedení a materiál, aby šla kola zamykat a
nepoškodila se. Ing. Kutra preferuje současnou variantu v masivní kulatině. Pan Utinek – je potřeba vzít v úvahu
šířku současných plášťů kol, kde zajistíme vhodný špalek? Zastupitelé se shodli na tom, že nový stojan bude
mít podobu stávajícího, na cca 5 kol, zajistí obec.
Špatný stav chodníku u hrobu č. 572, nová urnová místa (viz minulá zasedání) – opraveno.
Chodník k Míškovicím (viz minulá zasedání) – chybí vyjádření jednoho vlastníka pozemku, v minulosti
mu obec při podání žádostí nevyhověla, měl s obcí problémy. Svůj souhlas podmiňuje uzavřením nájemní
smlouvy na pozemek s valorizační doložkou, zastupitelé byli s návrhem seznámeni. K dotaci z IROPU lze
rekonstrukci chodníku rozdělit na dvě etapy, problém vzniká se stavebním povolením a všemi vyjadřovačkami,
vše je připraveno k jedné akci. Realizovat tedy jen etapu č. 1, od čp. 27 po tento pozemek a etapu č. 2
k Míškovicím zatím nerealizovat? Zastupitelé se po projednání shodli na tom, že je třeba realizovat rekonstrukci
celého stávajícího chodníku. Termín podání žádosti o dotaci je listopad 2019.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek
p. č. 365/12 v k. ú. Mysločovice s p. Zdeňkem Krystýnkem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XV/2019
Plán prací na hřbitově 2019-2023 (viz minulá zasedání) – Sazovice vznesly neoficiálně požadavek zařadit
do plánu oprav i cestu k márnici. Starosta – majitelé okolních pozemků plánují výstavbu, počká se s tím až po
odkanalizování.
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – poptáme potřebné práce (zhotovení konstrukce atd.).
Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123 (viz minulá zasedání) – jednání s p. Volfem zatím
neproběhlo.
Možné dotační tituly pro školu (viz minulá zasedání) – škola si řeší dotace sama.
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulá zasedání) – schválená smlouva o smlouvě
budoucí je neúplná, chybí kanalizace a jeden pozemek k vodovodní přípojce. Geometrický plán byl
aktualizován.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 10. usnesení č. XIII/2019.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XV/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce p. č. 365/22, 363/97 a 365/17 v k. ú. Mysločovice
s manželi Gecovými týkající se přípojky vody a kanalizace k rodinnému domu.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 5. usnesení č. XV/2019
Umístění značky „průmyslová zóna“ do lokality pod lesem a „zákazu vjezdu aut nad 3,5, tuny“ před
slepou ulici do Hořenůvky – značky se budou instalovat.
Dopravní nehoda koncem července (viz minulá zasedání) – pojišťovnou vyplacena z požadovaných
62 tis. Kč pojistná náhrada 52 tis. Kč, započítáno opotřebení veřejného osvětlení. Zničený majetek bude
vyřazen z majetku obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení
přijímacího bezdrátového hlásiče (inv. č. DHM 00188/3) a veřejného osvětlení (inv. č. DHM 00147) z majetku
obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 6. usnesení č. XV/2019
Výstavba za školou (viz minulá zasedání) – od projektanta zatím nic nemáme.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost kanalizace (viz minulá zasedání) – dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na akci: „Mysločovice – odkanalizování“ se
společností AQUADROP, s.r.o.“ uzavřen.
Umístění měřičů rychlosti na vjezdy do obce (viz minulá zasedání) – starosta poptal nabídky,
prezentoval nabídku na jeden měřič na solární energii, výšku číslic cca 400 mm:
DAS elektro s.r.o.
70 485 Kč vč. DPH
JD ROZHLASY s.r.o.
90 412 Kč vč. DPH
EMPESORT s.r.o.
76 278 Kč vč. DPH bez sloupu a jeho instalace, bez solaru
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
91 597 Kč vč. DPH bez betonáže
Od Machové lze umístit na sloup VO, od Míškovic také, ale na levou stranu, od Sazovic a Lechotic napojení na
solar. Dotace by snad šla získat z IROPU, ale nestihneme zajistit příslušná povolení do termínu podání žádosti.
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Zastupitelé se shodli na tom, že se počká do roku 2020 a pokud nebude vyhlášen dotační titul, tak se zrealizuje
i bez něj.
Odstranění sloupků na parkovišti před hospodou na křižovatce (viz minulá zasedání) – zatím
odstraněny nejsou, jsou v patici, možná půjdou vyšroubovat.
Nebezpečí při velkých deštích v místě zatáčky pod lesem, směrem na Lechotice (viz minulá zasedání)
– správa a údržba silnic vybagrovala příkopy, hasiči vyčistili propustky, dále je potřeba pokračovat v jednání
s majitelem lesa. Ing. Bureš – je vyčištěna celá příkopa? Starosta – celá ne, bude pouze část nad zatáčkou.
V rámci pozemkových úprav je zde plánovaný propustek, ale termín je nejasný.
Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky viz minulé zasedání) – nepožadují věcné břemeno, jen uložení
bez zasmluvnění.
Opravy v rámci reklamace akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ (viz minulé
zasedání) – neustále se zjišťuje příčina projevování vlhkosti, izolace byla protažena, probíhají další práce
s odstraněním vlhkosti, jsou tam vysoušeče. Teď po deštích v září se opět na stěnách v nové šatně po
prázdninových opravách začala projevovat vlhkost, znovu reklamováno.
Úprava posezení s lavičkou u kříže nad obcí (viz minulé zasedání) – starosta – kdy se bude realizovat?
Pan Jurášek – hned jak sežene někoho, kdo mu s tím pomůže.
2. Žádost Neat Houses – Dřevostavby s.r.o., stavba RD na parc. č. 36/4
Parcela je v územním plánu určena k bydlení, kanalizace je krajem cesty.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s pí Mokrou, vlastníkem pozemku p. č. 36/4“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 7. usnesení č. XV/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice
s pí Mokrou týkající se přípojky vody a kanalizace k rodinnému domu na p. č. 36/4 v k. ú. Mysločovice.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 8. usnesení č. XV/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje stavbu rodinného domu na p. č. 36/4.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 9. usnesení č. XV/2019
3. Různé
Návrh rozpočtu ZŠMŠ na rok 2020 a Střednědobého výhledu hospodaření na roky 2021 a 2022 –
návrh rozpočtu zastupitelům okomentoval ing. Bureš, srovnával rok 2019 a 2020:
středisko ZŠ – materiál navýšení čistící prostředky, nově pomůcky pozemky a dílny, nově papírové ručníky –
jsou potřeba - jedná se o nařízení hygieny? Je potřeba zdůvodnit.
- energie snížení o 80 tis. Kč při růstu cen, pí Pitříková – rozpočet energií mezi středisky ovlivnil
pravděpodobně nový propočet spotřeby energií, který si škola nechala zpracovat.
- majetek – nárust o 500 tis. Kč, z celkové částky 892,5 tis. Kč je 742 tis. Kč na IT, nebylo by lépe
dát část na opravu spojovacích krčků? Starosta – u krčků se plánuje generální oprava, nyní jsou
popravené, čeká se na projektovou dokumentaci, stavební povolení a žádost o dotaci;
středisko ŠJ ZŠ – rozpočtováno srovnatelně s rokem 2019;
středisko družina – 100 tis. videotelefony – otvírač dveří, 100 tis. Kč vybavení zahrady;
středisko MŠ – rozpočtována rezerva 216,7 tis. Kč na opravu kotelny a střechy;
středisko ŠJ MŠ – podobné jako rok 2019.
Zastupitelé se shodli na tom, že na IT ve středisku ZŠ by mělo jít max. 500 tis. Kč, zbytek dát na rezervu na
opravy a IT, ze střediska družina převést 100 tis. Kč do střediska MŠ na posílení rezervy k rekonstrukci či
opravě kotelny a střechy. Starosta bude o úpravě návrhu rozpočtu jednat s ředitelkou školy, na kotelnu MŠ
zkusíme požádat o příspěvek Zlínský kraj.
Žádost Andělé Stromu života p. s. o finanční podporu pro mobilní hospic na rok 2020 - starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na mobilní
hospic organizaci Andělé Stromu života p. s.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 1, proti 6, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
Výpověď z nájmu provozovny kosmetických služeb k 31. 12. 2019 – podobně i pedikúra chce omezit
provoz, nájemce kosmetiky poptá zájemce o pedikúru a kosmetiku.
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o dataprojektor (inv. č. 2186, pořizovací cena
24 992 Kč, rok pořízení 2006), majetek za hranicí životnosti, jeho oprava je nerentabilní. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci vyřazení dataprojektoru (inv. č. 2186) z majetku.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 10. usnesení č. XV/2019
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Sociální
bydlení Mysločovice“ - je potřeba prodloužit výkon inženýrské činnosti do 30. 11. 2019 z důvodu zajištění
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vyjádření úřadů. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 4
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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 11. usnesení č. XV/2019
Žádost ZŠMŠ o souhlas k přijetí daru – jedná se o finance na obědy pro 5 žáků. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20 828
Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro
5 žáků v období 9. 10. 2019 až 30. 6. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 12. usnesení č. XV/2019
Prodloužení pronájmu obecního bytu na čp. 104 – stávající smlouva je uzavřena na dobu do
31. 1. 2020, smlouvu lze prodloužit na základě dodatku uzavřeného do 31. 10. 2019. Nájemce si zatím
nepožádal o prodloužení nájmu. Byt je z důvodu poskytnutí dotace na jeho dřívější rekonstrukci vázán věcně
usměrňovaným nájemným, a to až do 1. 12. 2020. Zastupitelé preferují uzavření smlouvy se stávajícím
nájemcem – pokud si současný nájemce požádá o prodloužení nájmu, navrhují jeho prodloužení za stávajících
podmínek do 31. 1. 2021. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s p. Karlem Fišarem s tím, že doba nájmu bude prodloužena
o jeden rok, do 31. 1. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 13. usnesení č. XV/2019
Pan Utinek upozornil na při dešti plný vody kanál u čp. 209 – p. Večeřa konstatoval, že si zedníci při
budování zídky k čp. 209 nad tímto kanálem oplachovali vybavení, majitelé čp. 209 by měli zajistit vyčištění
kanálu, zajistí p. Utinek.
Pan Utinek požádal o příspěvek obce – účast na nákladech – na ohňostroj, který chystá podobně jako
loni při lampiónovém průvodu. Loni stál 10-12 tis. Kč, obec přispěla 2 tis. Kč, zbytek sponzoři. Ing. Bureš –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podíl obce na nákladech ohňostroje při
lampiónovém průvodu v letošním roce ve výši max. 5 000 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 14. usnesení č. XV/2019
4. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 20/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 80 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XV/2019

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 4. 11. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 10. 2019
ve 20:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2019
Rekapitulace usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 10. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Neat Houses – Dřevostavby s.r.o., stavba RD na parc. č. 36/4
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.

2.

Schvaluje v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Rekonstrukce střechy obecního úřadu“
společnosti MONTIM Kutra s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy za 2 657 832 Kč.

3.

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 365/12 v k. ú. Mysločovice s p. Zdeňkem
Krystýnkem.

4.

Revokuje bod 10. usnesení č. XIII/2019.
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5.

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce
p. č. 365/22, 363/97 a 365/17 v k. ú. Mysločovice s manželi Gecovými týkající se přípojky vody
a kanalizace k rodinnému domu.

6.

Schvaluje vyřazení přijímacího bezdrátového hlásiče (inv. č. DHM 00188/3) a veřejného osvětlení
(inv. č. DHM 00147) z majetku obce.

7.

Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s pí Mokrou, vlastníkem pozemku
p. č. 36/4.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemku obce p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice s pí Mokrou týkající se přípojky vody a kanalizace
k rodinnému domu na p. č. 36/4 v k. ú. Mysločovice.

9.

Schvaluje stavbu rodinného domu na p. č. 36/4.

10. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení dataprojektoru
(inv. č. 2186) z majetku.
11. Schvaluje uzavření dodatku č. 4 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.
12. Schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20 828 Kč pro Základní školu a mateřskou školu
Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího
charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků v období
9. 10. 2019 až 30. 6. 2020.
13. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s p. Karlem Fišarem s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 31. 1. 2021.
14. Schvaluje podíl obce na nákladech ohňostroje při lampiónovém průvodu v letošním roce ve výši max.
5 000 Kč.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019.
datum vyhotovení zápisu: 11. 10. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 11. 10. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.
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