Rekapitulace usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 12. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XVI. a XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“
3. Stanovení výše stočného
4. Žádosti o Veřejnou finanční podporu
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Mysločovice
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
8. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 5/2010
9. Inventarizace majetku obce Mysločovice
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, parc. č. 325/47
a 405/2
11. Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní vodárenská,
a.s.
12. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2020
13. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022
14. Různé
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Rekonstrukce chodníku Mysločovice,
č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti HLAVA - STAVBY s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy za
1 368 253,53 Kč bez DPH.

4.

Stanovuje pro rok 2020 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 500 Kč na osobu a rok (tj. 13,89 Kč/m3).

5.

Schvaluje na rok 2020 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši
5 000 Kč, p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši
5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši
10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice
ve výši 30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL
Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.

6.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2020.

7.

Stanovuje, že s účinností od 1. 1. 2020 bude pro 1-4 osoby trvale bydlící na čp. a tvořící domácnost
přidělován jeden štítek na popelnicovou nádobu, v případě potřeby dalšího štítku bude tento vydán po
zaplacení paušálního poplatku 200 Kč.

8.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mysločovice s účinností od 1. 1. 2020.

9.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1. 1. 2020.

10. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o místním poplatku ze psů.
11. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2019 s tím, že všechny akce
jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.

13. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na
pozemku obce parc. č. 325/47 a 405/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Krajčovými týkající se přípojky
kanalizace k rodinnému domu.
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv
Jižní vodárenské, a. s. s JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátem.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2020 s celkovými náklady
a výnosy:
a) 4 607 900 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 844 100 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 312 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 978 800 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 324 000 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 25 500 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 123 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 390 200 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 0 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 342 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 34 472 500 Kč, náklady 34 422 500 Kč, zisk 50 000 Kč.
16. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022.
17. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2020 návrh“, tzn. příjmy ve výši 18 106.503 Kč, výdaje ve výši 18 884 817 Kč, financování ve výši 738 314 Kč.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních
příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám uvedeným
v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2020 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet. Současně
vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje provedení
vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se změní jejich
charakter a výše prostředků.
18. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“.
Žádost bude podána do programu Podpora rozvoje regionů 2020 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu 117D8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
19. Schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce školní tělocvičny
ZŠ a MŠ Mysločovice“ firmě Expra z. ú. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 26 000 Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409,
položce 6901.
20. Schvaluje uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami“, čj. UZSVM/BZL/7419/2019-BZLM, s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 463/1 a 463/2
v k. ú. Mysločovice.
21. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod finančních
prostředků ve výši 25 220 Kč rezervního do investičního fondu školy k pořízení zatemnění chodby
v přízemí ZŠ.
22. Schvaluje úpravu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
na rok 2019, ponížení o 10 Kč na celkovou částku 581 898,20 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– zapracování změny do příjmů a výdajů rozpočtu obce.
23. Schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019.
24. Schvaluje změnu znění Dohody o složení poplatku na škody způsobené stavbou.
25. Schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
datum vyhotovení zápisu: 11. 12. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 12. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.

