Rekapitulace usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 12. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. VFP Obce Mysločovice na rok 2021
3. Žádost p. Dřímal – oprava místní komunikace
4. Žádost p. Gába – odkup pozemku
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – vyřazení majetku
6. Stanovení výše stočného na rok 2021
7. Inventarizace majetku obce Mysločovice
8. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
9. Projednání rozpočtu obce Mysločovice na rok 2021, Střednědobý výhled na roky 2022 – 2023
10. Různé
11. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.
2. Revokuje bod 3. usnesení č. XXX/2020. Současně Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na akci „SO 01
Oprava střechy a terasy na MŠ 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.
3. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na akci „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje
starostu uzavřením dodatku.
4. Schvaluje na rok 2021 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč,
p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro
HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro
pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši
30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL
Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.
5. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: tabule TRIPTYCH zeleno-bílé (inv. č. 3332), MS Office 2003 (inv. č. 2136), zoneru Callisto 5 Edu +
ZPS9 (inv. č. 2237) a notebooku Toshiba (inv. č. 2995) za podmínky ekologické likvidace.
6. Stanovuje pro rok 2021 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 550 Kč na osobu a rok (tj. 15,28 Kč/m3).
7. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2020 s tím, že všechny akce
jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
8. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2021 s celkovými náklady
a výnosy:
a) 4 133 015 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 944 283 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 227 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 1 032 104 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 334 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 27 619 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 73 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 416 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 52 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 343 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 36 224 102 Kč, náklady 36 175 102 Kč, zisk 49 000 Kč.
9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2021.
10. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
od 1. 11. 2020, měsíční odpis 53 621,92 Kč.

11. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.
12. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2021 návrh“, tzn. příjmy ve výši 16 576 203,10 Kč, výdaje ve výši 17 337 372,00 Kč, financování ve výši
761 168,90 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám
uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2021 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet.
Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje
provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se
změní jejich charakter a výše prostředků.
13. Schvaluje vyřazení PC HP dx7400MT + OEM Office 2007 (inv. č. 10857) a software Windows 10
(inv. č. 11018) z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.
14. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření
č. 7/2020.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020.
datum vyhotovení zápisu: 10. 12. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 10. 12. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.

