Rekapitulace usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 6. 2020 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH – nákup DA pro JSDHO
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR – PD odkanalizování
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR – střecha OÚ
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mysločovice za rok 2019
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2019
7. Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o nájmu hrobového místa
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 – změnová k OZV č. 7/2019
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje přepracování projektu přestavby zdravotního střediska a podání žádosti o prodloužení termínu
k podání žádosti o dotaci. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených z rezervy
na paragrafu 6409, položce.

3.

Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru investora při realizaci
„Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ s K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.

4.

Schvaluje vyřazení autobusové čekárny pod lesem, inv. č. DHM 00014, z majetku obce.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH na pořízení nové požární techniky –
nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV - GŘ HZS Č– "Dotace
pro jednotky SDH obcí“ do výše 300 000 Kč se Zlínským krajem.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti, „Mysločovice – odkanalizování“ do výše 941 000 Kč se
Zlínským krajem.

7.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR na rekonstrukci střechy budovy
obecního úřadu Mysločovice do výše 398 000 Kč se Zlínským krajem.

8.

Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2019 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

9.

Schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 znění nové Smlouvy č. 20…/….. o nájmu hrobového místa.

10. Schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 nový Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice.
11. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce
č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9. 12. 2019.
12. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: žákovské pracoviště pravé (inv. č. 2323-2329), žákovské pracoviště levé (inv. č. 2330-2336), tabule
školní (inv. č. 2338), demonstrační učitelské pracoviště (inv. č. 2319), skříňka do učitelského stolu
(inv. č. 2322), mycí učitelské pracoviště (inv. č. 2320), dřez kameninový + příslušenství (inv. č. 2321),
tabule keramická 250x120 (inv. č. 3016) za podmínky ekologické likvidace, pokud se nepodaří jeho
odprodej. Dále schvaluje, že výnos z případného prodeje tohoto majetku bude poskytnut Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci ve formě příspěvku na činnost školy v roce 2020.
13. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT
s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 75 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce
95 Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020.
datum vyhotovení zápisu: 4. 6. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 6. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.

