Rekapitulace usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 4. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXV. zasedání:
1. Záměr firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce
2. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pronájem nebytových prostor – dům služeb – 13,5 m2
4. Žádost DDM Astra Zlín, pronájem prostor na HZ – příměstský tábor
5. Žádost ke zbudování nájezdu k parc. č. 325/51
6. Žádost ke zbudování napojení na MK, parc. č. 325/57
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Kutru a p. Večeřu..
2. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1019C21/25 k pozemku
p. č. 363/43 k. ú. Mysločovice.
3. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci díla Změna č. 1 ÚP Mysločovice. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje uzavřít k odkupu veřejného osvětlení umístěného na p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice za
30 tis. Kč kupní smlouvu s věcným břemenem k tomuto pozemku s pí Němčanskou a p. Kuňákem s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
zafinancování výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Revokuje v souvislosti se změnou financování projektové dokumentace k výstavbě Machová – Mysločovice
stezky pro pěší a cyklisty bod 5. usnesení č. XXXIII/2021 z 8. 2. 2021.
6. Schvaluje záměr vybudovat mezi naší obcí a obcí Machová stezku pro pěší a cyklisty, schvaluje zadat
geodetické práce k plánované akci „Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty“ Ing. Vítkovi. Dále
schvaluje zadat projektovou dokumentaci ve stupni společné územní a stavební řízení včetně inženýrské
činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení pí Marcele Urbanové a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
na 61 500 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí těchto výdajů ponížením rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.
7. Schvaluje 1) vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice - dílčí
projekty“ prostřednictvím firmy RESPEKTA, s.r.o. za cenu 28 tis. Kč; 2) jmenování komise pro předmětné
výběrové řízení ve složení: Mgr. Magdalena Chmelařová, Petr Jurášek a Vlastislav Stoklásek.
8. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích od 1. 5. 2021
k poskytování kosmetických služeb a pedikúry se sl. Gabrielou Kovaříkovou, s odkladem placení nájmu od
okamžiku rozvolnění vládních opatření.
9. Schvaluje pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 9. – 13. 8. 2021 ke konání
příměstského táboru.
10. Schvaluje majiteli čp. 265 výměnu stávajících vysokých obrubníků za nízké nájezdové v souvislosti
s budování nájezdu k parkovacímu místu.
11. Schvaluje majiteli parc. č. 325/57 rozšíření nájezdu k budovanému domu a zbudování vjezdu na pozemek
z prostoru točny.
12. Schvaluje podání žádosti o dotaci MŽP ČR na výsadbu kaštanů a třešní na pozemku obce p. č. 770 a dále
na výsadbu stromořadí ořešáků na p. č. 953.
13. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období
31. 12. 2020.
14. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
k 31. 12. 2020 ve výši 466 163,48 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu s tím, že
rezervní fond bude sloužit k dofinancování spoluúčasti podaných žádostí o dotaci.
15. Schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů k zafinancování výsadby stromů včelaři v hodnotě cca 6 tis. Kč
na poldrech v obci z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
datum vyhotovení zápisu: 15. 4. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 15. 4. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek

ověřovatelé: Ing. Radim Kutra v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

