Rekapitulace usnesení z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 8. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a Ing. Kutru.
2. Schvaluje úpravu Směrnice č. 28 Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného pro
rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.
3. Schvaluje provedení základní aktualizace digitálního povodňového plánu obce společností ENVIPARTNER,
s.r.o. za 7 tis. Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o poskytování služeb s touto společností pro publikaci aplikace
digitálního povodňového plánu obce (dále jen „aplikace“) a v rámci aplikace používaných dat na dobu neurčitou
s ročním poplatkem 2 tis. Kč bez DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy
na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy k „Rekonstrukci sportovního zázemí TJ SOKOL Mysločovice“, kterou
se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury
bude podílet na financování rekonstrukce objektu šaten a zázemí v areálu fotbalového hřiště
v majetku TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se sídlem Mysločovice čp. 56, 763 01 Mysločovice, IČO 15546713 ve
výši 10 %.
5. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Hostišová se sídlem Hostišová čp. 100, 763 01 Mysločovice,
IČO 00568562, a TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se sídlem Mysločovice čp. 56, 763 01 Mysločovice, IČO
15546713, za účelem realizace a financování akce „Rekonstrukce sportovního zázemí
TJ SOKOL Mysločovice“ v areálu fotbalového hřiště, která bude spolufinancována v rámci Programu
č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury.
6. Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy obce se Zlínským krajem.
7. Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ se
společností BuKle s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Mokrou.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021.
datum vyhotovení zápisu: 5. 8. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 5. 8. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.

