Rekapitulace usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 11. 1. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXII. zasedání:
1.
Projednání žádosti p. Libora Utinka
2.
Projednání zápisu z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3.
Prodej VW Transporter
4.
Žádost ELMO – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5.
Žádost o finanční příspěvek – VČELKA sociální služby o.p.s.
6.
Výpověď nájemní smlouvy – dům služeb
7.
Různé
8.
Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.
2. Schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje na rok 2021 k pořízení 3 ks dýchacích přístrojů, při spoluúčasti obce max. 30 %.
3. Schvaluje uzavření smlouvy k zajištění provozu dvou měrných bodů LVS se servisem 1x ročně
s firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 10 720
Kč/roční poplatky.
4. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství Ministerstva financí ČR na akci „MŠ Mysločovice – dílčí
projekty“.
5. Schvaluje s účinností od 12. 1. 2021 nový Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti
v Mysločovicích s tím, že za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem je cena 60
Kč/m2/rok (30 Kč nájem + 30 Kč služby).
6. Schvaluje pro uvolněné zastupitele a zaměstnance obce poskytování stravenkového paušálu místo
stravenek a stanovuje s účinností od 1. 2. 2021 stravenkový paušál ve výši 60 Kč.
7. Schvaluje prodej VW Transporteru, inv. č. DHM 00144, Sboru dobrovolných hasičů Bohumín –
Kopytov
a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy ve výši 68 000 Kč.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy č.: OT-001030063191/002-ELMO se společností E.ON Distribuce,
a.s. ke zřízení věcného břemene na pozemku obce p. č. 389 a 403 v k. ú. Mysločovice.
9. Schvaluje napojení vjezdu k rodinnému domu manželů Bořutových na p. č. 278/7 v k. ú.
Mysločovice na stávající účelovou místní komunikaci.
10. Schvaluje pořízení projektu k rekonstrukci schodů u kostela od Ing. arch. Martina Dřímala za
39 600 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů k rekonstrukci schodů u kostela,
zaměření + projekt, ve výši cca 45 000 Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2021/VK o odvádění odpadních vod s p. Hronkem.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Juřenovou.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2021/VK o odvádění odpadních vod s p. Hradilem.
14. Schvaluje vyřazení monitoru Acer LCD (inv. č. 10838) z evidence majetku obce.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
datum vyhotovení zápisu: 18. 1. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 18. 1. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Václav Utinek v. r.

