Rekapitulace usnesení z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 9. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XL. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Lesy České
Republiky, odkanalizování
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, výjimka z nejvyššího počtu
dětí na třídu
4. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278
5. Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.
2. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti – pozemku p. č. 358/3 v k. ú.
Mysločovice za 23 920 Kč s p. Filipem Mokrým a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o odkupu části pozemku p. č. 66 v k. ú. Mysločovice,
pod obecní cestou, obcí od p. Filipa Mokrého za cenu 520 Kč/m2 a pověřuje místostarostu uzavřením
smlouvy.
4. Revokuje bod 4. usnesení č. XXXV/2021 z 12. 4. 2021.
5. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k movitým věcem – veřejné osvětlení umístěné na
p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice (stožár, stožárové svítidlo a výzbroj, kabel silový a ohebná
chránička) v celkové výši 30 000 Kč s pí Kamilou Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem. Dále schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu ke vstupu a vjezdu na pozemky
p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice za účelem provozování, oprav a údržby veřejného osvětlení
s pí Kamilou Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí obec. Pověřuje místostarostu podpisem smluv a u smlouvy o zřízení věcného břemene podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrské sítě (veřejné osvětlení)
a služebnosti cesty a stezky na pozemcích p. č. 185 a 182/3 v k. ú. Mysločovice s TJ SOKOL Mysločovice,
z.s. a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování souvisejících výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.
7. Odstupuje z důvodu nepřidělení dotace dle odst. 1. článku XVII. Smlouvy o dílo uzavřené k akci „Obec
Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností ARUSTAV s.r.o. od této smlouvy. Pověřuje
místostarostu odesláním oznámení zhotoviteli o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli
poskytovatelem dotace přiděleny.
8. Schvaluje zbudování 24 schránek kolumbária na pohřebišti v Mysločovicích vč. opěrné zídky a přilehlého
chodníku za 229 790 Kč bez DPH od společnosti MONTIM Kutra s.r.o. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – dofinancování výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
„Mysločovice – odkanalizování“ s Lesy České republiky, s. p.
10. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu
dětí v dolní třídě MŠ na 26 dětí.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrské sítě a služebnosti cesty na
pozemku p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice s pí Evou Mokrou.
12. Schvaluje s podmínkou zbudování na vlastní náklady změnu připojení sjezdu od budovaného RD na
p. č. 325/53 na komunikaci na p. č. 325/45, vše v k. ú. Mysločovice.
13. Schvaluje užití komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas od poskytovatele MUNIPOLIS s.r.o. přes webové
stránky obce.
14. Revokuje bod 2. usnesení č. XXVI/2020 ze dne 7. 7. 2020.
15. Stanovilo s účinností od 13. 9. 2021 cenu obědu pro důchodce 75 Kč a pro cizí strávníky 100 Kč.

16. Schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu
Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro žáky v období 1. 10. 2021 až 30. 6. 2022.
17. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Petrou Žákovou.
18. Schvaluje pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí v hodnotě max. 9 500 Kč.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021.
datum vyhotovení zápisu: 9. 9. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 9. 2021
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek v. r.
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.

