Obec Mysločovice
Zápis z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 2. 5. 2017 od 18:10 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina (ing. Bureš se od 20:35 hodin omluvil)
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: /////
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XXXIV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a ing. Kutru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXV. zasedání a ověřovateli
zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – výběr poskytovatele úvěru
3. Základní škola a mateřská školy Mysločovice, příspěvková organizace – žádost o výjimku z nejvyššího
počtu dětí
4. SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – žádost o dotaci z rozpočtu Obce Mysločovice
5. Transenergy s.r.o.– žádost o vyjádření
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2016
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – projednává se úprava projektu, nejsou nové
zprávy.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – od zájemců jsou dotazy na výstavbu, ale studie ještě
není schválena, čeká se na doplnění výkresů od projektanta.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl mluvil znovu s p. Olšinou, slíbil, že zavolá, ale dosud se
neozval. Je přesvědčený, že nikdo z majitelů sousedních pozemků je nechce prodat. Starosta – připravíme
smlouvu bez něj? Mgr. Jančík seznámí p. Olšinu s návrhem smlouvy, uvidí, že je účastníků smlouvy
hodně. Musí si předtím vyřídit odstranění věcného břemene z pozemku.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – ing. Bureš kontaktoval firmu, která vyřizuje dotaci
k odkanalizování Sazovic, nabízí jednání v pátek na obci nebo přímo na Vaku, přesný termín bude vědět
zítra.
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtu na opravu kanalizace pod hřbitovem.
Nadhodnocený se zdá Mgr. Jančíkovi. Ing. Kutra odhaduje skutečné náklady na polovinu, rozpočtář dělá
rozpočet od stolu, k případné poptávce se dá napsat vyjádření ke skutečnému stavu v místě. Mgr. Jančík
navrhuje poptat dvoufázově, jednou zemní práce a jednou položení trubek. Zastupitelé se shodli poptat dle
rozpočtu a pak kdyžtak upravovat.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – starosta jednal na stavebním
úřadě ve Zlíně, nejdříve je třeba odsouhlasit smlouvu o udělení souhlasu ke stavbě. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu ke stavbě
„Rozšíření rozvody veřejného osvětlení v oblasti za ubytovnou – obec Mysločovice“ s majiteli dotčených
pozemků.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – výběrové řízení probíhá, současný termín 11. 5. bude znovu posunut z důvodu
upřesňování položek rozpočtu. Po upřesnění termínu starosta informuje ředitelku školy.
Škola bude po dobu rekonstrukce odebírat obědy z Holešova, od firmy JOSPO, což bychom pro důchodce,
zaměstnance a cizí strávníky mohli také my. V prázdniny bychom pak obědy jako každý rok odebírali
z Hulína od pí Bránecké. Je třeba stanovit cenu obědu. Při odebírání obědu ze školy jsme nákladově na
66-67 Kč, přitom pro důchodce je oběd za 49 Kč (příspěvek 17-18 Kč) a cizího strávníka 59 Kč. Od firmy
JOSPO se nákladově pohybujeme na cca 74,50 Kč, od pí Bránecké na 82,50 Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro období rekonstrukce základní školy v letošním
roce 1) při odebírání obědů od formy JOSPO, a.s. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši
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57 Kč a cizího strávníka a nové důchodce 74 Kč, 2) při odebírání obědů od pí Bránecké cenu obědu pro
stávající strávníky - důchodce ve výši 65 Kč a cizího strávníka a nové důchodce 82 Kč.“ K návrhu nebyly
připomínky.
Bod 3. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schůzka se zástupci okolních obcí k financování proběhla, starostové navrhují společnou schůzku vč
zastupitelů obcí, aby se podrobněji s akcí seznámili, zatím není stanoven termín, protože není dokončeno
výběrové řízení.
− Dokončení zatravnění pozemků (viz minulá zasedání) – Mgr. Jančík jednal s agronomem Zemetu, na
místě samém se domluvili na tom, že Zemet zjedná nápravu, spojí se s KLM, pozemek uvede do
správného stavu a doseje. Fotodokumentaci máme pořízenu. Starosta – značení je v pořádku, doděláno
myslivci ve spolupráci s p. Běhulou.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – v pátek má starosta schůzku s projektantem.
− Akce rok 2017 (viz minulá zasedání) – starosta poděkoval p. Juráškovi za organizaci vítání občánků.
− Opravy požárního auta IFA (viz minulá zasedání) – auto je nastříkané, brigáda na dokončení oprav
byla z důvodu špatného počasí odložena, auto je ale provozuschopné, přihlášeno k zásahu. Pan Dovrtěl
upozornil na potřebu výměny velkého technického průkazu pro VW transporter.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulé
zasedání) – čeká se na schválení darovacích smluv zastupitelstvem ZK 19. 6. 2017.
− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 je jen zakreslena (viz minulá zasedání) – v řešení
u ing. Vyňuchala.
− Schůzka ohledně Vak Zlín 9. 3. 2017 v Otrokovicích (viz minulá zasedání) – zatím není zjištěn počet
obcí k podání společného návrhu na soud (určení, zda máme hlasovací práva).
− Opravy místních komunikací (viz minulá zasedání) – starosta poděkoval hasičům za vyčištění spár,
s opravami se čeká na vhodné počasí, snad tento týden.
− Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – volba komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje z důvodu avizované
nepřítomnosti členů komise pro otevírání obálek k „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ bod 4.
usnesení č. XXXIV/2017 z 3. 4. 2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní
školy Mysločovice“ komisi pro otevírání obálek ve složení (v závorce náhradníci) p. Lukáš Dovrtěl
(ing. Radim Kutra), p. Vlastislav Stoklásek (p. Petr Jurášek) a p. Pavel Žák (ing. Petr Bureš), hodnotící
komisi ve složení (v závorce náhradníci) ing. Pavel Zimčík (p. Vlastislav Stoklásek), Mgr. Tomáš Jurčeka
(RNDr. Otakar Prudil), ing. Radim Kutra (p. Vítězslav Pitřík), ing. arch. Martin Dřímal (p. Lukáš Dovrtěl),
p. Petr Jurášek (Mgr. Miloslav Jančík).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Sdělení p. Běhuly k prořezávce v obecních lesích (viz minulé zasedání) – zájemce o samovýrobu
má.
− Oprava herních prvků na dětském hřišti (viz minulé zasedání) – opraveny, hřiště ještě otevřeno není
– čeká se na podrostení trávy.
− Loni povolené parkovací stání ze zatravňovacích dlaždic p. Gazdošovi (viz minulé zasedání) –
starosta písemně oslovil p. Gazdoše, ten zaslal své vyjádření k tomu, proč nedodržel, co mu bylo povoleno
a žádost o změnu (zatravňovací dlaždice zaměnit za betonové pásy, původně uvažoval dlaždice položit na
tyto pásy). Současně žádá o možnost výměny betonových dlaždic před domem za nové, popř. zámkovou
dlažbu. Starosta – schody, chodník i vjezd je z betonu. Mgr. Jančík – parkovací stání tak, jak bylo
zbudováno, není rozebíratelné, nastane problém už jen v případě havárií sítí. Starosta – vede tudy plyn,
telefon a voda, uzavřeme smlouvu s věcným břemenem? Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice neschvaluje p. Gazdošovi zbudování parkovacího stání z betonových pásů, požaduje
jejich neprodlené odstranění, schvaluje mu vybudování parkovacího stání, vjezdu a chodníku na pozemku
obce p. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice z rozebíratelné betonové zámkové dlažby v šedé barvě, do drti, na
vlastní náklady.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXV/2017
(5 pro, 0 proti, p. Žák a p. Jurášek se zdrželi) usnesení přijato
Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice – výběr poskytovatele úvěru
Získali jsme nabídky od ČSOB, KB a ČS – ing. Bureš vyhodnotil pro zastupitele jednotlivé nabídky platné
do konce měsíce, zvažuje se fixní úvěr na 10 let. Počkáme na výsledek výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací a pak se rozhodne.
Základní škola a mateřská školy Mysločovice, příspěvková organizace – žádost o výjimku
z nejvyššího počtu dětí
Jedná se o dolní třídu MŠ, žádají o výjimku na 26 dětí. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku
z nejvyššího počtu dětí v dolní třídě MŠ na 26 dětí.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
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SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – žádost o dotaci z rozpočtu Obce Mysločovice
Žádají o dotaci 3 000 Kč na rok 2017. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 3 000 Kč pro SENIOR Otrokovice, příspěvkovou
organizaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
Transenergy s.r.o.– žádost o vyjádření
Jedná se o vyjádření k novému nadzemnímu el. Vedení 400 kV z Otrokovic na Slovensko do Ladců. Naším
katastrem stavba prochází v cípu za Saláškem, ale okolní obce asi nebudou souhlasit. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice nemá námitek k vedení trasy připravované akce „ÚTS –
V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XXXV/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 31. 3. do 2. 5. 2017, přílohou je účetní závěrka
k 31. 12. 2016, výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016, účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace k 31.
12. 2016. Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem závěrečného účtu, účetní závěrky za rok 2016
a protokolu o schvalování účetní závěrky. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je 3 287 649,43 Kč.
Občané nevznesli k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2016 bez výhrad, současně
schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni
31. 12. 2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXXV/2017
Různé
− Sdělení Národního památkového ústavu o památkové ochraně a evidenci kostela Nejsvětější
Trojice v Mysločovicích – v roce 1964 byl do státního seznamu nemovitých kulturních památek
Jihomoravského kraje zapsán kostel Nejsvětější Trojice a poklona, v průběhu tzv. Generální aktualizace
byly tyto kulturní památky sloučeny do jedné, poklona (sv. Jan Nepomucký u kostela) je příslušenstvím
kostela. Starosta odpoví děkanátu v Olomouci, že původně plánovaná oprava poklony se nebude
realizovat. Jen náklady na přípravu opravy poklony představují cca 140 tis. Kč.
− Přeložení telefonu v rámci akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ – výkopové
práce jsou zahrnuty v rozpočtu, ale k samotnému přeložení kabelu je nutné uzavřít smlouvu. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00084, náklady 45 781 Kč, s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XXXV/2017
− Žádost o změnu druhu pozemku p. č. 756 z orná půda na ostatní plocha (zeleň) – jedná se
o pozemek – stromy podél cesty kolem poldru, starosta podal žádost na katastr.
− Žádost TC servis, s. r. o. o souhlas k umístění sloupu pro příjem signálu do prostoru trafostanice
(výstavba k Machové) – pro internetovou síť, sloup cca 5 m vysoký, neměl by zavazet kontejnerům na
odpad, výhledu, výjezdu. Jedná se o pozemek Net Development.
− Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtové změny – mj. zapracování dotace „Úspěch pro všechny“,
zrušení úpravy venkovní plochy u 4. budovy, ponížení výdajů na zajištění topení v tělocvičně, ponížení
příspěvku na školská zařízení, úprava výdejny obědů. Zastupitelé nesouhlasí s úpravou rozpočtu
v souvislosti se zajištěním topení v tělocvičně, finance byly rozpočtovány k zajištění bezpečnosti
zaměstnanců. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1 k rozpočtu 2017 Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Žádost pí Kozáčkové, zastupitelky z Ludslavic o účast na tvorbě kalendáře 2018 s fotkami mladých
hasičů ze závodů – chtějí tím seznámit občany s činností dětí, kalendáře by si obec odkoupila v ceně
60 Kč/ks a pak je rozdávala občanům, výtěžek z prodeje půjde na Fond ohrožených dětí – Klokánek
v Kroměříži. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účast na tvorbě
a financování kalendáře „Děti dětem“ na rok 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Hospodaření školy za 1. čtvrtletí 2017 – zastupitele s hospodařením seznámil ing. Bureš. Ve
středisku ZŠ mají z poloviny vyčerpány finance na čistící prostředky, nakoupili software, pořídili nábytek.
V MŠ nakoupili majetek. V rezervním fondu je něco přes 272 tis. Kč, hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí je
cca 270 tis. Kč, loni v tuto dobu byl cca 150 tis. Kč.
− Informace ing. Kutry – na valné hromadě TJ se bude řešit prodej pozemku TJ ve středu obce vedle
ubytovny. Mgr. Jančík – mohli bychom navrhnout směnu za náš pozemek pod hřištěm. Ing. Kutra – jedná
se o pozemek určený pro individuální bydlení. TJ hledá finance pro rekonstrukci sokolské zahrady.
− Oznámení ZŠMŠ o přerušení provozu MŠ v době od 17. 7. do 28. 8. 2017. Rodiče byli informováni,
proběhla anketa, byla jim nabídnuta možnost umístit dítě v jiné MŠ.
− Oznámení ZŠMŠ o nevyužívaném majetku – jedná se o motorovou sekačku a radlici na sníh.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje převod motorové sekačky
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(inv. č. 100) a radlice na sníh (inv. č. 3148) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace zpět do majetku zřizovatele.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 11. usnesení č. XXXV/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost linky bezpečí o podporu 5 000 Kč - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Žádost p. Václava Utinka o souhlas s vybudováním 40 m dlouhé stezky – rozšíření cykloparku –
zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje dodatečně p. Utinkovi
vybudování nového úseku cykloparku v délce 40 m s tím, že bude upravena příloha Smlouva o nájmu
nemovité věci (cyklopark) a cyklopark už nebude rozšiřován.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXXV/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Mgr. Jančík upozornil na totální nepořádek kolem táboráku v Háji. Odpad je nyní sesbírán na
jednom místě, je potřeba odvézt. Navrhuje, aby se případní zájemci o pořádání akce nejdříve nahlásili na
obci, aby se vědělo, po kom odpad zůstal. Ing. Kutra – umístěme tam pytel na odpad. Starosta – musel by
se často vyvážet. Mgr. Jančík – na odpočivadle pod hřbitovem odpadkový koš je, ale stejně jsou odpadky
kolem něj a dokonce i na louce pod ním. Starosta – možná bečka s pytlem. Mgr. Jančík – umístěme zde
ceduli, že se musí přihlásit na obci, zodpovídat za úklid, zveřejnit to na stránkách obce, vývěsce,
v novinách, rozhlasem. Možná zavést i rezervační systém. Starosta - nepořádek je spíš po těch malých
akcích a kolikrát ne místních lidí. Umístěme tam tedy pro začátek na odpad bečku. Ing. Kutra – začněme
raději s pytlem. Starosta – bude potrhaný od zvířat, skla atd.
− Žádost ing. Lukešové o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce 104/9 – pronájem je
uzavřen do 30. 6. 2017. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pronájem
bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích ing. Editě Lukešové, a to na období 1. 7. 2017 až 30. 6.
2018 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory činí měsíčně
2 458 Kč a nájemce dorovná jistotu do výše 2 458 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XXXV/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu výdajů a financování o 1 mil. Kč (mj. zapojení zlepšeného výsledku
hospodaření minulých let). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2017.“ K návrhu nebyly připomínky. (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. XXXIV/2017
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 5. 6. 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 2. 5. 2017 ve 21:10
hodin.
Rekapitulace usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 5. 2017 od 18:10 hodin

Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXV. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.
2. Schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu ke stavbě „Rozšíření rozvody veřejného osvětlení v oblasti
za ubytovnou – obec Mysločovice“ s majiteli dotčených pozemků.
3. Schvaluje pro období rekonstrukce základní školy v letošním roce 1) při odebírání obědů od formy JOSPO,
a.s. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 57 Kč a cizího strávníka a nové důchodce
74 Kč, 2) při odebírání obědů od pí Brábecké cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 65 Kč
a cizího strávníka a nové důchodce 82 Kč.
4. Revokuje z důvodu avizované nepřítomnosti členů komise pro otevírání obálek k „Rozšíření kapacity
základní školy Mysločovice“ bod 4. usnesení č. XXXIV/2017 z 3. 4. 2017.
5. Schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ komisi pro otevírání obálek ve složení
(v závorce náhradníci) p. Lukáš Dovrtěl (ing. Radim Kutra), p. Vlastislav Stoklásek (p. Petr Jurášek)
a p. Pavel Žák (ing. Petr Bureš), hodnotící komisi ve složení (v závorce náhradníci) ing. Pavel Zimčík
(p. Vlastislav Stoklásek), Mgr. Tomáš Jurčeka (RNDr. Otakar Prudil), ing. Radim Kutra (p. Vítězslav Pitřík),
ing. arch. Martin Dřímal (p. Lukáš Dovrtěl), p. Petr Jurášek (Mgr. Miloslav Jančík).
6. Neschvaluje p. Gazdošovi zbudování parkovacího stání z betonových pásů, požaduje jejich neprodlené
odstranění, schvaluje mu vybudování parkovacího stání, vjezdu a chodníku na pozemku obce p. č. 358/1
v k. ú. Mysločovice z rozebíratelné betonové zámkové dlažby v šedé barvě, do drti, na vlastní náklady.
7. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího
počtu dětí v dolní třídě MŠ na 26 dětí.
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8. Nemá námitek k vedení trasy připravované akce „ÚTS – V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce.
9. Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2016 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00084,
náklady 45 781 Kč, s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
11. Schvaluje převod motorové sekačky (inv. č. 100) a radlice na sníh (inv. č. 3148) z majetku ve správě
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace zpět do majetku zřizovatele.
12. Schvaluje dodatečně p. Utinkovi vybudování nového úseku cykloparku v délce 40 m s tím, že bude
upravena příloha Smlouva o nájmu nemovité věci (cyklopark) a cyklopark už nebude rozšiřován
13. Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích ing. Editě Lukešové, a to na období
1. 7. 2017 až 30. 6. 2018 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky
a komory činí měsíčně 2 458 Kč a nájemce dorovná jistotu do výše 2 458 Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.
datum pořízení zápisu: 9. 5. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 5. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.
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