Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 7. 2020 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: pí Dovrtělová Miroslava, Mgr. Karlíková Marie, pí Strnadlová Libuše
Nepřítomni: p. Stoklásek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIV. a XXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Pronájem nebytových prostor Domu služeb, Mysločovice 95
3. Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích
4. Žádost o pronájem HZ – letní příměstský tábor
5. Žádost o finanční dar – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápisy z XXIV. a XXV. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ,
nebyly proti nim podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl jako první projednat žádost hostů, za
ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Utinka. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXVI/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Žádost hostů ohledně řešení nočního klidu
Paní Strnadlová - máme nějakou obecně závaznou vyhlášku, která řeší dodržování nočního klidu? Akce, které
probíhají na sokolské zahradě, jsou velice hlučné, do pozdních ranních hodin a jsou organizačně velice špatně
zajištěny. Jsme velice znepokojeny z četnosti plánovaných akcí. Akce se mají konat údajně co čtrnáct dní.
Starosta - takovou vyhlášku nemáme, její vydání podléhá schválení dalších úřadů a je zdlouhavé. Nedá se
zajistit pro jednotlivou akci. Musí obsahovat přesný seznam plánovaných akcí vč. termínů. Tím by se ale
zamezilo konání všech ostatních akcí i na soukromých pozemcích a zahradách u rodinných domů.
Pan Večeřa – proč to řešíte s obcí? Ing. Bureš - musí zasáhnout majitel pozemku, tedy TJ Sokol.
Paní Dovrtělová - ten ji pronajímá pí Leoně Dřímalové, a ta pořadatelům různých akcí, a my prý jí bráníme
svými stížnostmi v podnikání. Mgr. Karlíková – akce Rockfest byla velice hlučná. Nikde nebyla předem zmínka,
že se bude konat. Oslovila jsem p. Milana Dřímala, ten s tím prý nemá nic společného, organizuje si to
nájemce. Starosta – podmínky konání akcí by měly být zakotveny v nájemní smlouvě. Paní Dovrtělová – např.
v Míškovicích omezili pořádání zábav na jednu akci za rok. Starosta navrhuje domluvu s pí Dřímalovou, omezit
na 5 akcí ročně, s ukončením ve dvě hodiny ráno. Paní Dovrtělová a ing. Kutra navrhují omezit do jedné hodiny
ranní. Paní Strnadlová – je nutné dořešit i úklid nepořádku po obci po ukončení akce. Ing. Kutra – projedná vše
s pí Leonou Dřímalovou i s p. Davidem Dřímalem. Dále byl zmíněn nepořádek kolem obecních košů,
zastrkaných pet láhví a kelímků v živých plotech a podobně. Organizátor musí zajistit úklid. Mgr. Karlíková – je
nutné si nastavit pravidla. Je to v dědině. Nelze provozovat takové akce bez časového omezení. Starosta –
návrh - domluva s pí Leonou Dřímalovou – pět akcí a ukončení v jednu hodinu. Paní Dovrtělová – nikdo ale
nechce někomu bránit v podnikání a nějak omezovat mládež v zábavě, je ale potřeba z druhé strany brát ohled
na ostatní občany.
2. Projednání zápisu z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – pracuje se na přepracování projektu. Starosta
s ing. Jurčekou řeší termín posunutí dodání platného stavebního povolení poskytovateli dotace.
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Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek požádal projektanta o připravení nových smluv k podpisu týkajících se odkanalizování
rodinných domů od čp. 102 po čp. 161. Napojení na hlavní řád kanalizace bude protlakem pod pozemkem
u čp. 209.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – ing. Kutra - střecha je z jedné poloviny
hotová. Krytina je položena na obou valbách a ze severní strany. Koncem příštího týdne bude odstraněno
lešení.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – s p. Karmáškem proběhla pracovní schůzka a došlo
k dohodě. Čekáme na vyjádření banky ohledně dořešení věcného břemene.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky dodány, cca 500 ks bez úpravy. Dořeší
p. Stoklásek.
Akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulá zasedání) - akce se odkládá.
Starosta zjišťoval další možnosti dotace, přes MAS nejdříve v roce 2022-2023. Pro dotační titul poskytovaný
SFDI nesplňujeme některé podmínky, zejména vlastnictví všech pozemků. Z výše uvedeného je nutné zrušit
smlouvu s vybraným dodavatelem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXVI/2020
Stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání), změna u p. č. 268 – zapsáno
v katastru, náklady přefakturovány.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – zpracovává se vyhodnocení po veřejném
projednání.
Brány hřbitov (viz minulé zasedání) – máme tři cenové nabídky na bránu a branku vč. výměny sloupků
a montáže:
Matouš Hujíček
98 250 Kč
KAPATECH s.r.o.
102 500 Kč
Zbyněk Olšaník
105 000 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXVI/2020
Volné nebytové prostory na domě služeb – viz samostatný bod jednání
Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (viz minulé zasedání) - starosta – proběhla schůzka se
zástupci Statutárního města Zlín a obcí dotčených prodejem práv k akciím. Statutární město Zlín bylo osloveno
Jižní vodárenskou s nabídkou odkupu hlasovacích práv k akciím. Zástupci města chtějí znát názor obcí, které
tato práva v roce 2002 České spořitelně předprodaly, na tuto nabídku. Pokud k odkupu dojde, bude to za
předpokladu souhlasu těchto obcí, záleží také na ceně, nechají si zpracovat znalecký posudek. Většina obcí je
pro variantu odkupu zpět do svého vlastnictví, pokud by to bylo cenově nevýhodné, akceptují i odkup
Statutárním městem Zlín. Je i varianta, že v roce 2022 končí termín lhůty pro doplacení zbývajících 20 % kupní
ceny dle uzavřené smlouvy. Pokud toto nebude dodrženo, můžeme od smlouvy odstoupit a za tu samou částku,
kterou jsme obdrželi, získáme práva zpět. Akcie nejsou zatím veřejně obchodovatelné, převádět se mohou
pouze mezi obcemi. Další informace budou po schůzce zástupců obcí s JUDr. Plašilovou, která proběhne 14. 7.
Schůzka mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace – možnosti získání dotací atd. (viz
minulé zasedání) - starosta stanoví termíny schůzky, ing. Bureš zajistí účast zástupce společnosti zajišťující
dotace na odkanalizování.
Hřiště u ZŠ (viz minulé zasedání) – je nutné povrch obrubníků dát do stavu, který požaduje revizní technik.
Starosta zajistí ve spolupráci s dozorem opravu, předpoklad srpen 2020.
Obřad patnáctiletých a královniček v září (viz minulé zasedání) – patnáctiletí byli osloveni k potvrzení
účasti na akci.
Projednání zápisu z XXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Schválení Protokolu o předání a převzetí staveb „Protipovodňová opatření v k. ú. Sazovice, SO 02
Polní cesta C18“ (pouze část C18 v k. ú. Mysločovice) a „Polní cesta C18 – prodloužení v k.ú.
Mysločovice“ a navedení do majetku Obce Mysločovice (viz minulé zasedání) – protokol uzavřen,
navedeno do majetku obce.
Vysazování stromů v souvislosti s oslavou patnáctiletých (viz minulé zasedání) – ing. Bureš –
zaměření neproběhlo, dle dostupných mapových portálů je zřejmé, že už stávající výsadba je na soukromém
pozemku. Plánované stromořadí není možné umístit. Ing. Bureš ve spolupráci s p. Běhulou zjistí možnost
výsadby alespoň pro letošní patnáctileté.
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3. Pronájem nebytových prostor Domu služeb, Mysločovice 95
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 5. do 22. 6. 2020. Přihlásil se jediný zájemce, sl. Michaela
Grünföldová, prostory plánuje využít k poskytování masáží. Pronájem od 1. 8. 2020, sazba pronájmu stejná
jako u jiných nájemců poskytujících služby občanům. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích
k poskytování masáží se sl. Michaelou Grünföldovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXVI/2020
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0. Usnesení bylo schváleno
4. Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích
Zastupitelé byli s návrhem řádu předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Mysločovicích.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 5. usnesení č. XXVI/2020
Nyní bude řádně zveřejněn na úřední desce obce, poté na stránkách knihovny.
5. Žádost o pronájem HZ – letní příměstský tábor
Žádost pí Juráškové z DDM ASTRA Zlín. Žádá stejně jako v minulých letech o možnost pronájmu prostor sálu
HZ v srpnu pro konání příměstského tábora, týden za 2 000 Kč jako v minulých letech. Zastupitelé požadují
upřednostnit děti z Mysločovic a upozornit pí Juráškovou na zajištění pořádku, po minulém táboře byly
znečištěny barvou podlahy a stoly. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 24. – 28. 8. 2020 ke konání příměstského
táboru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXVI/2020
6. Žádost o finanční dar – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. v roce 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno.
7. Různé
Dotace pro práce v MŠ – poskytovatel, ministerstvo financí, bude na začátku roku 2021 vyhlašovat 90 %
dotační titul na opravy a rekonstrukce budov škol, akce do 20 mil. Kč. Mohli bychom využít na 1. rekonstrukci
střechy, 2. rekonstrukci kotelny a za 3. revitalizaci venkovních prostor – obnovu zpevněných ploch
(v bezprostřední blízkosti budovy MŠ) vč. hracích prvků. Ke zpracování projektové dokumentace na všechny tři
akce máme tři nabídky:
K PROJEKT Kročil, s.r.o.
307 945 Kč
PassiveArchitecture s.r.o.
318 230 Kč
BOOZ ZLÍN s.r.o.
317 625 Kč
Financovat se bude z příspěvku na žáka, který je převáděn škole, na letošní rok bude příspěvek na žáka o tuto
částku ponížen.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXVI/2020
Informace ředitelky ZŠMŠ k uzavření MŠ – MŠ bude o prázdninách uzavřena od 13. 7. - 21. 8. 2020.
Žádost ZŠMŠ o souhlas se zapojením do projektu Šablony III - využití šablon bude v novém školním
roce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXVI/2020
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o 18 ks počítačů (inv. č. 2929-2931, 2963-2964,
2969, 2974-2985, pořizovací cena cca 7-8 tis. Kč/ks, rok pořízení 2011 v rámci dotačního titulu). Jsou zastaralé,
mají malou kapacitu, některé jsou nefunkční. Nerentabilní opravy nebo repasy. Budou nahrazeny novými ze
současného dotačního titulu. Dále projektor (inv. č. 3005, pořizovací cena 44 340 Kč, rok pořízení 2011) nerentabilní oprava, koberec (inv. č. 3711, pořizovací cena 6 120 Kč, rok pořízení 2014) - opotřebený.
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Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve správě: 18 ks počítačů (inv. č. 2929-2931, 29632964, 2969, 2974-2985), projektoru (inv. č. 3005) a koberce (inv. č. 3711) za podmínky ekologické
likvidace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXVI/2020
Výstavba na BI10 – žádost ing. Novotného, který zastupuje p. Mikošku, o úpravu územní studie k lokalitě
BI10 (za školou). Pan Mikoška jako vlastník pozemku p. č. 145/1 má zájem o výstavbu 7 rodinných domů na
této parcele. V platném územním plánu z roku 2012 je tato lokalita vedena jako místo pro individuální bydlení,
ale v roce 2017 zpřesněno územní studií – parcela č. 145/1 je regulována jako plocha nezastavitelná. Starosta
zjišťoval možnosti - dle sdělení územního plánování MMZ je jedinou možností výstavby zde zpracování nové
územní studie nebo úprava stávající. Záleží na rozhodnutí zastupitelstva, vyjadřují se i další orgány, např. odbor
životního prostředí MMZ. Ing. Bureš – už při schvalování ÚP byly připomínky při navržení této lokality do ploch
individuálního bydlení. I přes dodanou petici občanů a vyjádření institucí o nevhodnosti výstavby RD do blízkosti
školy, nedostačující rozvody vody a špatnou dopravní dostupnost, byla tato lokalita schválena pro individuální
bydlení. Bylo dohodnuto, že z výše uvedených důvodů dojde ke zpracování územní studie, která alespoň zčásti
pomůže problémy této lokality řešit. Hlasováním se rozhodlo o výstavbě jediné řady domů. Tímto rozhodnutím
zastupitelstva se v souladu s dohodnutou koncepcí Územního plánu a Územní studie zástavba uzavřela.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zpracování změny Územní studie
k lokalitě BI10 a rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů o pozemek p. č. 145/1.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se hlasování 1. Usnesení nebylo schváleno
Žádost Mgr. Pavlačíkové o prodloužení nájmu bytu na čp. 150 - zastupitelé byli předem seznámeni
s žádostí. Smlouvu lze prodloužit na základě dodatku uzavřeného do 31. 7. 2020. Zastupitelé preferují uzavření
smlouvy se stávajícím nájemcem Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXVI/2020
Žádost p. Utinka a p. Večeři o opravu vozovky před domem č. p. 75 – na komunikaci je stále se
zvětšující díra. Starosta požádal ing. Kutru o zajištění opravy.
8. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2020 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 304 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXVI/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 3. 8. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 7. 2020 ve 20:30
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 11/2020

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.
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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.
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