Rekapitulace usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 3. 2. 2020 od 18,10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dotace Zlínského kraje – vybavení JSDHO – Smlouva o poskytnutí dotace
3. Vybavení JSDHO – výběr dodavatele
4. Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje – Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice
5. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – Podpora vodohospodářské infrastruktury
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.

2.

Schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/71 v k. ú.
Mysločovice, s manželi Chládkovými a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.

Schvaluje vyřazení 4 ks Zahas Economy komplet Daletec (inv. č. 10846/001-004) a 4 ks přileb Schuberth
F210 (inv. č. 10852/001-004) z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0054/2020/KH max. 63 tis. Kč se Zlínským krajem na
pořízení zásahových oděvů, rukavic, přileb a proudnice pro JSDHO Mysločovice a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.

5.

Schvaluje pořízení vybavení pro JSDHO v souvislosti s poskytnutou dotací ze Zlínského kraje od firmy
Duffek s.r.o. a pověřuje starostu odesláním objednávky v hodnotě 90 006 Kč.

6.

Schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ podání žádosti o dotaci ze
Zlínského kraje, z Programu na podporu obnovy venkova na rok 2020.

7.

Schvaluje k akci „Mysločovice – odkanalizování“ podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje, podpora
vodohospodářské infrastruktury.

8.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Mysločovice.

9.

Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Schvaluje s účinností od 10. 2. 2020 cenu obědu pro starobní důchodce a plně invalidní důchodce ve výši
70 Kč, pro zaměstnance a cizí strávníky ve výši 95 Kč.
11. Schvaluje Mysliveckému spolku Háj Mysločovice umístění posedu na pozemku p. č. 649 v k. ú.
Mysločovice, pod hráz poldru Lechotice.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
datum vyhotovení zápisu: 6. 2. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 6. 2. 2020
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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