Rekapitulace usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 10. 5. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVI. zasedání:
1. Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO
2. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
4. Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje
5. Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“
6. Závěrečný účet obce Mysločovice za rok 2020
7. Zhotovení PD odkanalizování - poptávka
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Juráška.
2. Schvaluje stažení žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení Mysločovice“ k přestavbě čp. 96.
3. Neschvaluje účast zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vak Zlín, a.s.
4. Schvaluje přijetí dotace ve výši 70 tis. Kč, max. do výše 70 % celkových způsobilých výdajů, od Zlínského
kraje na pořízení 3 ks izolačních dýchacích přístrojů přetlakových pro JSDHO. Současně schvaluje jejich
pořízení u firmy Duffek s.r.o. za cenu 99 107 Kč.
5. Schvaluje v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí
projekty“ firmě ARUSTAV s.r.o. a pověřuje starostu obce, popř. místostarostu obce uzavřením smlouvy na
5 949 683,01 Kč bez DPH.
6. Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2020 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
7. Schvaluje zadávací dokumentaci a výběrové řízení k vypracování projektové dokumentace na akci
„Mysločovice – odkanalizování.
8. Schvaluje zvýšení četnosti vývozu odpadu z kontejnerů na papír z 14denního cyklu na týdenní.
9. Schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací a konání akcí výkon
technického dozoru investora u investičních akcí MŠ Mysločovice firmě STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.
a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na 224 939 Kč.
10. Schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací a konání akce výkon
technického dozoru investora u „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ firmě STAVTRADE
97 Zlín, s.r.o. a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na 74 899 Kč.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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.
12. Schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, s.p.
od 1. 7. 2021.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.
datum vyhotovení zápisu: 14. 5. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 5. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Petr Jurášek v. r.

