Rekapitulace usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 3. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
3. Výpověď nájmu nebytových prostor na čp. 95
4. Výroční zpráva za rok 2020, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
5. Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.
2. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích
k poskytování kadeřnických služeb s pí Radkou Řihákovou, s odkladem placení nájmu od
okamžiku rozvolnění vládních opatření.
3. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1. 4. 2021.
4. Schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor sl. Grünföldové, pí Kráčalíkové a pí Bílkové na
čp. 95 v Mysločovicích dohodou k 8. 3. 2021.
5. Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování vč.
zvláštního ujednání k umístění se Zásilkovnou s.r.o., umístění tohoto Z-boxu na části pozemku p.
č. 356
v k. ú. Mysločovice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Schvaluje v souvislosti s výstavbou v lokalitě Za školou II zrušení zaokruhování vodovodu,
požaduje opravu
a nový kryt místní komunikace pod školou a odfrézování a novou finální vrstvu místní komunikace
nad výstavbou nad školou (od čp. 222 po čp. 217).
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA
pojišťovnou, a.s.
9. Schvaluje zadat úpravu dětského hřiště u MŠ spočívající v dodávce a zabudování nového herního
prvku „lanové pyramidy“ a provedení zámkové dlažby kolem pískoviště společnosti ARUSTAV
s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 144 534,50 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.
10. Schvaluje veřejnou finanční podporu na zajištění táboru farnosti Mysločovice v roce 2021 pro
Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje investiční záměr na akci „Obec Mysločovice - MŠ Mysločovice - dílčí projekty“ a podání
žádosti o dotaci z Programu MF ČR 29822 (Podprogram 298D2280). Současně konstatuje, že jsou
zabezpečeny vlastní zdroje na dofinancování akce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
datum vyhotovení zápisu: 12. 3. 2021 pí Lenka Pitříková, v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 3. 2021
starosta p. Pavel Žák, v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.

