Rekapitulace usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 11. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.

2.

1) schvaluje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27", jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku, jelikož jeho stav již
neodpovídá stávajícím normám, a to s předpokládanou hodnotou 1 633 058 Kč bez DPH dle projektové
dokumentace zhotovené K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČO:
022 86 424, vypracoval Ing. Marek Lukács; 2) schvaluje oslovení dále uvedených dodavatelů k podání
nabídky: MONTIM Kutra s.r.o., ARUSTAV s.r.o., HLAVA - STAVBY s.r.o., DIPS Zlín, spol. s r.o.; 3)
jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení Mgr. Chmelařová, p. Jurášek a p. Utinek.

3.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení software: AVG
70 licencí (inv. č. 3818), AVG 70 licencí (inv. č. 4666), Netop Vision (inv. č. 3053) a Editor ŠVP (inv. č.
2208) z majetku ve správě.

4.

Schvaluje přijetí daru, knih do žákovské knihovny v hodnotě 1 944 Kč, pro Základní školu a mateřskou
školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od Spolku přátel školy při ZŠ Mysločovice.

5.

Schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 3 ks pánských krojů na akci „Beseda u cimbálu“.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se společností FRITEX s.r.o.

7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2019.

datum vyhotovení zápisu: 9. 11. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 11. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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