Rekapitulace usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 7. 2020 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXVI. zasedání:
1. Žádost hostů ohledně řešení nočního klidu
2. Projednání zápisu z XXIV. a XXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pronájem nebytových prostor Domu služeb, Mysločovice 95
4. Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích
5. Žádost o pronájem HZ – letní příměstský tábor
6. Žádost o finanční dar – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Utinka.

2.

Schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2020 se společností HLAVA-STAVBY s.r.o.,
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČ 26950421, na realizaci stavebních
prací akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ z důvodu dle odst. 1. čl. XVII.
Odstoupení od smlouvy, neboť žádost o podporu Obce Mysločovice nebyla vybrána místní akční skupinou.
Současně pověřuje Pavla Žáka, starostu obce, realizací odstoupení od smlouvy v souladu s uzavřenou
Smlouvou o dílo

3.

Schvaluje pořízení nové brány a branky ke hřbitovní zdi včetně výměny sloupků u firmy Matouš Hujíček
a pověřuje starostu odesláním objednávky na práce za 98 250 Kč.

4.

Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích
k poskytování masáží se sl. Michaelou Grünföldovou.

5.

Schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích.

6.

Schvaluje pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 24. – 28. 8. 2020 ke konání
příměstského táboru.

7.

Schvaluje uzavření smlouvy ke zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci střechy MŠ,
rekonstrukci kotelny MŠ a revitalizaci venkovních prostor – obnovy zpevněných ploch (v bezprostřední
blízkosti budovy MŠ) vč. hracích prvků se společností K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy za 307 945 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy
na paragrafu 6409, položce 6901 a snížení příspěvku Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci na rok 2020 o 307 945 Kč.

8.

Souhlasí s realizací projektu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání výzvy č. 02_20_080 pro
Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý
region.

9.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: 18 ks počítačů (inv. č. 2929-2931, 2963-2964, 2969, 2974-2985), projektoru (inv. č. 3005)
a koberce (inv. č. 3711) za podmínky ekologické likvidace.

10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2021.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020.
datum vyhotovení zápisu: 10. 7. 2020 p. Petr Jurášek v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 10. 7. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Radim Kutra v. r., p. Václav Utinek v. r.

