Rekapitulace usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 6. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVII. zasedání:
1. Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky
2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice
3. Projednání zápisu z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o.
5. Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150
6. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Mysločovice – odkanalizování“ (DSP, DPS a inženýrská
činnost)
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Utinka.
2. Schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15 tis. Kč pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. na pořízení
zahradního rideru k údržbě sokolské zahrady a plochy za ubytovnou. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
3. Předběžně schvaluje pořízení avie, rok výroby 1995, za cenu 100 tis. Kč od JSDHO Prusinovice na začátku
roku 2022.
4. Schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni zřízení teplovodu
a inženýrských sítí Bioplynové stanice (dále jen BPS) a jejich práva užívání.
5. Schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2022, a do smlouvy bude zapracována inflační doložka.
6. Schvaluje pro výběrové řízení na akci „MYSLOČOVICE – ODKANALIZOVÁNÍ“ výběrovou komisi ve složení
p. Jurášek, Ing. Kutra a p. Večeřa.
7. Schvaluje zadat zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „MYSLOČOVICE ODKANALIZOVÁNÍ“ firmě AQUADROP s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 1 043 000 Kč
bez DPH.
8. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT
s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 80 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce
105 Kč.
9. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: projektor (inv. č. 3852) tabule DUBNO (inv. č. 656) za podmínky ekologické likvidace.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.
datum vyhotovení zápisu: 11. 6. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 11. 6. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Václav Utinek v. r.

