Rekapitulace usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 11. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o finanční podporu – Za sklem o. s.
3. Sazebník úhrad za poskytování informací
4. Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu
5. Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Večeřu.

2.

Schvaluje s účinností od 3. 11. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Současně
schvaluje změnu poplatku za pořízení jedné kopie formátu A4 oboustranné na 4 Kč (u jednostranné zůstává
zachována cena 2 Kč), za pořízení jedné kopie formátu A3 jednostranné na 4 Kč a oboustranné na 8 Kč.

3.

Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
– dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce střechy budovy
mateřské školky v obci Mysločovice“. Současně schvaluje zadat práce k podání
a administraci žádosti o dotaci k této akci firmě Expra z. ú. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na
34 000 Kč. Výdaj bude zahrnut do rozpočtu na rok 2021.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností Technické služby Zlínsko,
s.r.o. od 1. 1. 2021.

5.

Schvaluje akci „Mysločovice – doplnění vodovodu u hřbitova“ za podmínky vyvedení jednotlivých vodovodních
přípojek k jednotlivým objektům mimo komunikaci, uložení nového vodovodu s ohledem na budoucí vedení
kanalizace a podmínky uvedení komunikace do původního stavu.

6.

Schvaluje zadat vypracování studie proveditelnosti k projektu „Rekonstrukce chodníku Mysločovice čp. 41 –
čp. 27“ firmě Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na
42 350 Kč s DPH.

7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.

datum vyhotovení zápisu: 6. 11. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 6. 11. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

