Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 9. 2020 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, p. Utinek od 18:10 hodin)
hosté: p. Aleš Mikoška
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. 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 zápis z XXVII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a p. Večeřu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXVIII/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Výstavba na BI10 (za školou) (viz minulá zasedání) – změnit územní studii nelze, musela by se
vypracovat nová. V současnosti se pracuje na změně územního plánu, MMZ souhlasí s úpravou dle platné
územní studie a s doplněním jednoho pozemku pro individuální bydlení, zbývající část zůstane jako krajinná
zeleň. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení změny – zmenšení
plochy BI10, u pozemku p. č. 145/1 v k. ú. Mysločovice, ve prospěch krajinné zeleně K.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXVIII/2020
− Noční klid – akce sokolská zahrada (viz minulá zasedání) – údajně nebyl při Pivních slavnostech
dodržen konec akce v 1:00 hodinu, ing. Kutra bude konec akcí urgovat u provozovatele sokolské zahrady.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – projekt byl přepracován dle dohody
s pí Karlíkovou, ale opět vznesla námitky, má další požadavky – chtějí posunutí stavby o další metr, zrušení
střešních oken – zrušení bytové jednotky v patře. Ing. Bureš, p. Stoklásek – projekt už se na jejich žádost
několikrát předělával, vyšli jsme vstříc všem dosavadním požadavkům, stálo to nemalé finance, potřebujeme
se posunout dál. Podejme žádost o stavební povolení.
Nově požadované úpravy by si vyžádaly nová vyjádření od úřadů. Dotace je navázána na plochu k bydlení,
stavební povolení je potřeba dodat k žádosti o dotaci, ještě čekáme na dokončení projednání změny územního
plánu. Bude podána žádost o stavební povolení.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – dořešilo se vedení kanalizace od čp. 102 po čp. 161. Majitel čp. 175 má další
požadavek – napojení na kanalizaci z ulice, přitom má podepsanou smlouvu na napojení ze zahrady. Pokud to
bude technicky možné, vyjde se vstříc.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – máme kolaudační rozhodnutí, nyní se
bude řešit vyúčtování dotací. S projektantem se řeší záklop a zateplení střechy, oslovil nového statika, zatím
neznáme výsledek jednání.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – p. Chládek rozporoval délku jednání ohledně prodeje
pozemku, vše trvá už skoro rok. Starosta - začalo se geometrickým plánem, žádalo se na MMZ ohledně
rozdělení pozemků, zajišťovaly se souhlasy bank jednotlivých majitelů, bohužel teprve minulý týden
p. Karmášek dodal doklady ze své banky. Starosta bude s p. Chládkem jednat, budeme rádi, pokud dodrží
slovo a vše se dotáhne do konce.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – p. Stoklásek – upřesňuje se výběr fotek k úpravě,
starosta – možná se ještě nějaké, např. z dronu, dodělají.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – nové veřejné projednání změny dle sdělení
zpracovatele proběhne v říjnu.
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Brány hřbitov (viz minulá zasedání) – mělo by být hotovo do konce září.
Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (viz minulá zasedání) – smlouva s JUDr. Plašilovou
uzavřena, zpracovává oslovující dopis ke zpětnému odkupu akcií.
Schůzka mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace (viz minulé zasedání) – teprve se
uskuteční.
Hřiště u ZŠ (viz minulá zasedání) – oprava u povrchu obrubníků se řeší.
Obřad patnáctiletých a královniček v září (viz minulá zasedání) – p. Utinek – vše s pí Budišovou
domluveno, zajištěno občerstvení, stromky k výsadbě, celkem se budou oslavovat 3 kluci a 6 dívek.
Oprava vozovky před domem č. p. 75 (viz minulá zasedání) – ing. Kutra – provedeno.
Informace k prodeji zemědělského areálu společnosti ZEMET v Mysločovicích (viz minulé zasedání) –
prodej je v jednání, firma, která odkoupila či má v pronájmu část areálu Betony, má zájem postavit zde novou
výrobní halu, starosta ho žádal o informace, zatím je nemáme.
Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ (viz minulé zasedání) – nabídky na stavební práce podali:
PDK Styl s.r.o.
1 487 232,30 Kč bez DPH
Milan Šimčík
1 507 827,10 Kč bez DPH
Pavel Barot
1 538 350,50 Kč bez DPH
Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Starosta - návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“, a to společnost PDK Styl s.r.o., Palackého
777/16, 769 01 Holešov, IČO: 28262719, s nabídkovou cenou 1 487 232,30 Kč bez DPH, DPH 21 %
312 318,78 Kč, včetně DPH 1 799 551,08 Kč, a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, přičemž
podepsáním smlouvy o dílo pověřuje p. Pavla Žáka, starostu obce. Současně schvaluje rozpočtové opatření krytí spoluúčasti na této akci snížením příspěvku Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci na rok 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXVIII/2020
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulé zasedání) – pracuje se na něm.
- Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulé zasedání) – zastupitelé jednali o herním prvku místo pískoviště,
které se bude přesouvat na jiné místo, aby vyhovoval bezpečnostním předpisům a zároveň byl cenově
dostupný. Nabídku zajistí ing. Kutra.
Polní cesta C7 (viz minulé zasedání) – podpora k její úpravě se řeší.
Žádost pí Seidlové o pokácení náletové třešně za hřbitovní zdí (viz minulé zasedání) – je v řešení.
2. Různé
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/76 v k. ú. Mysločovice – z několika rozestavěných
domů připojených na vodovodní řád se další dům napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2020/VK o odvádění odpadních vod
s p. Jakubem Daníškou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXVIII/2020
Žádost o schválení přípojky plynu k rodinnému domu, Mysločovice čp. 17 – starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice dle § 96 odst. 3 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje stavbu „Přípojka plynu
k RD Mysločovice čp. 17 p. č. st. 67, na pozemku p. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice a její umístění, bere na vědomí
vyrozumění o podání oznámení o o záměru v území k vydání územního souhlasu stavebníkem této stavby
pí Pavlou Hradilovou, trvale bytem Machová čp. 67, 763 01 Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXVIII/2020
Žádost ŘKF Mysločovice o užívání místnosti na OÚ – chtějí užívání každý druhý pátek v měsíci od října
2020 do září 2021 kromě prázdnin v době od 18:45 do 20:00 hodin k přípravě na biřmování, pokud možno
zdarma. Pan Jurášek – prostory fary nestačí, jsou tři skupiny. Paní Pitříková – měl by se zachovat stejný systém
jako u jiných organizací, uzavřením smlouvy o nájmu a příp. poskytnutím veřejné finanční podpory. Proto byl, na
základě předběžné telefonické žádosti, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 20. 8. do 4. 9. 2020.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro Římskokatolickou farnost
Mysločovice pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy OÚ na období od října 2020 do konce září 2021,
každý druhý pátek v měsíci, s nájmem 2 000 Kč na celé období pronájmu. Současně schvaluje na rok 2020 pro
Římskokatolickou farnost Mysločovice veřejnou finanční podporu ve výši 2 000 Kč na úhradu nájmu a pověřuje
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXVIII/2020
Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 9. 2020, změnu části provozního příspěvku na rok
2020 na investiční příspěvek – převod do fondu investic a schválení převodu z rezervního fondu do
fondu investic - v srpnu škola pořídila z dotace nový majetek, měsíční odpis se zvyšuje ze 48 641,35 Kč na
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48 799,20 Kč. Dále škola pořizuje přístupový systém do školní družiny a digestoř do učebny chemie, jedná se
o investiční výdaje. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje: 1) odpisový plán
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 9. 2020, měsíční odpis
48 799,20 Kč; 2) změnu v poskytnutí příspěvku na rok 2020, kdy z příspěvku původně určeného na provoz
ZŠMŠ bude 98 749 Kč poskytnuto jako investiční příspěvek s určením na pořízení přístupového systému do
školní družiny, v souvislosti s tím schvaluje ZŠMŠ převod do investičního fondu; 3) převod částky 246 392 Kč
z rezervního fondu do fondu investic k pořízení laboratorní digestoře do učebny chemie; 4) rozpočtové opatření
– zapracování změn do příjmů a výdajů rozpočtu obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXVIII/2020
Žádost ZŠMŠ o výměnu betonových krytů septiku u ZŠ – jedná se o septik na točně u ZŠ. Kryty jsou
zvětralé, je potřeba řešit s ohledem na bezpečnost žáků. Opravu zajistí ing. Kutra.
Žádost ZŠMŠ o výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků na třídu – výšení není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci, výjimku z nejvyššího počtu žáků v jediné třídě 9. ročníku ZŠ na 32 žáků, v horní třídě MŠ 26
dětí.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXVIII/2020
Schválení Protokolu o předání a převzetí stavby „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú.
Mysločovice“ a navedení do majetku Obce Mysločovice – v září 2016 zastupitelstvo schválilo uzavření
Smlouvy č. 4/2016 o udělení souhlasu k provedení výše uvedené stavby, v ní bylo mj. uvedeno, že po
vybudování stavby a ukončení kolaudačního řízení bude tato předána obci Mysločovice – vlastníkovi.
Kolaudační souhlasy s užíváním staveb vydány 27. 2. a 23. 7. 2020. Hodnota stavby je 22 979 104 Kč. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí stavby
„Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice“ s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočkou Zlín a navedení této stavby do majetku
obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXVIII/2020
Žádost ZŠMŠ o souhlas k přijetí daru – jedná se o finance na obědy pro 5 žáků. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši
22 352 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro 5 žáků v období 1. 10. 2020 až 30. 6. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 10. usnesení č. XXVIII/2020
- Žádost ing. Jany Brázdilové o úpravu 2 stromů na p. č. 372/2 a 1 stromu na p. č. 33 – úpravu
podjezdové výšky stromů z důvodu bezpečnosti výjezdu od domu a přechodu přes cestu z domu, úpravu jsou
ochotni provést na vlastní náklady. Starosta – jedná se o stromy s kulatou korunou, která nejde zapěstovat do
vyšší varianty, snad půjdou zespodu trochu prořezat. Bude provedeno zaměstnanci obce v době vegetačního
klidu.
Jízdní řády od 1. 1. 2021 – starosta předal informace k Projednání návrhu dopravního a tarifního řešení
Integrované dopravy ZK zastupitelům i škole, škola žádné změny nepožaduje. Naše obec je dopravním uzlem,
počet spojů je dostačující.
Výstavba k Machové – smlouvy s p. Tkáčem - starosta informoval zastupitele, že mezi pí Kusákovou
a p. Tkáčem byla uzavřena smlouva o postoupení nároku, z toho důvodu byla s p. Tkáčem uzavřena Dohoda
o složení poplatku na škody způsobené stavbou a Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod. Budoucí
smlouva o odvádění odpadních vod uzavřena s pí Kusákovou 12. 6. 2019 byla ukončena.
Pan Utinek informoval zastupitele, že na říjen připravuje akci Stezka odvahy, vítání občánků ve třech
skupinách proběhne 18. 10. 2020, požádal zastupitele o příspěvky do Obecních novin. Snaží se zajistit
cvičitelku jógy, která by dojížděla do naší obce.
Návrh kupních smluv od právníka pro manžele Jančíkovi, p. Karmáška, manžele Ponížilovi,
manžele Strnadelovi je připraven, zastupitelé s nimi byli předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitosti, p. č. 182/72 v k. ú. Mysločovice s manželi Jančíkovými, uzavření kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/74 v k. ú. Mysločovice s p. Karmáškem, uzavření kupní smlouvy
o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/73 v k. ú. Mysločovice s manželi Ponížilovými a uzavření
kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/70 v k. ú. Mysločovice s manželi
Strnadelovými. Současně pověřuje starostu podpisem smluv.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXVIII/2020
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3. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 16/2020 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 47 631,40 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXVIII/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 5. 10. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 3. 8. 2020 ve 20:05
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 16/2020

Rekapitulace usnesení z XXVIII zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 9. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXVII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Večeřu.

2.

Schvaluje pořízení změny – zmenšení plochy BI10, u pozemku p. č. 145/1 v k. ú. Mysločovice, ve prospěch
krajinné zeleně K.

3.

Schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školní
tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“, a to společnost PDK Styl s.r.o., Palackého 777/16, 769 01 Holešov,
IČO: 28262719, s nabídkovou cenou 1 487 232,30 Kč bez DPH, DPH 21 % 312 318,78 Kč, včetně DPH
1 799 551,08 Kč, a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, přičemž podepsáním smlouvy o dílo
pověřuje p. Pavla Žáka, starostu obce. Současně schvaluje rozpočtové opatření - krytí spoluúčasti na této
akci snížením příspěvku Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci na rok
2020.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Jakubem Daníškou.

5.

Dle § 96 odst. 3 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje stavbu „Přípojka plynu k RD Mysločovice čp. 17 p. č. st.
67, na pozemku p. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice a její umístění, bere na vědomí vyrozumění o podání
oznámení o o záměru v území k vydání územního souhlasu stavebníkem této stavby pí Pavlou Hradilovou,
trvale bytem Machová čp. 67, 763 01 Mysločovice.

6.

Schvaluje pro Římskokatolickou farnost Mysločovice pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy OÚ na
období od října 2020 do konce září 2021, každý druhý pátek v měsíci, s nájmem 2 000 Kč na celé období
pronájmu. Současně schvaluje na rok 2020 pro Římskokatolickou farnost Mysločovice veřejnou finanční
podporu ve výši 2 000 Kč na úhradu nájmu a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.

7.

Schvaluje: 1) odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od
1. 9. 2020, měsíční odpis 48 799,20 Kč; 2) změnu v poskytnutí příspěvku na rok 2020, kdy z příspěvku
původně určeného na provoz ZŠMŠ bude 98 749 Kč poskytnuto jako investiční příspěvek s určením na
pořízení přístupového systému do školní družiny, v souvislosti s tím schvaluje ZŠMŠ převod do
investičního fondu; 3) převod částky 246 392 Kč z rezervního fondu do fondu investic k pořízení laboratorní
digestoře do učebny chemie; 4) rozpočtové opatření – zapracování změn do příjmů a výdajů rozpočtu
obce.

8.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího
počtu žáků v jediné třídě 9. ročníku ZŠ na 32 žáků, v horní třídě MŠ 26 dětí.

9.

Schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí stavby „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú.
Mysločovice“ s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Zlínský kraj, pobočkou Zlín a navedení této stavby do majetku obce.
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10. Schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 22 352 Kč pro Základní školu a mateřskou školu
Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího
charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků v období
1. 10. 2020 až 30. 6. 2021.
11. Schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/72 v k. ú.
Mysločovice s manželi Jančíkovými, uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti,
p. č. 182/74 v k. ú. Mysločovice s p. Karmáškem, uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitosti, p. č. 182/73 v k. ú. Mysločovice s manželi Ponížilovými a uzavření kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/70 v k. ú. Mysločovice s manželi Strnadelovými. Současně
pověřuje starostu podpisem smluv.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020.
datum vyhotovení zápisu: 14. 9. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 9. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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