Obec Mysločovice
Zápis z L. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 2. 5. 2018 od 18:10 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: Ing. Novotný
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Ing. Kutra (omluven)
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 XLIX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání a za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a Mgr. Jančíka. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program L. zasedání a ověřovateli zápisu
ing. Bureše a Mgr. Jančíka.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. L/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost ZŠ – příspěvek na školská zařízení
3. Valná hromada Vak Zlín, a.s., žádost Jižní vodárenská, a.s.
4. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
5. Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON, „Mysločovice, Jurča, přípojka NN“
6. Převod majetku a souhlas s vyřazením majetku – Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
7. Různé – Ing. Novotný prezentoval zastupitelům studii odkanalizování obce. Navrhuje tři varianty řešení,
relevantní jsou první dvě, rozdíly technické i ekonomické. 1. varianta = ČOV v Mysločovicích pod hřbitovem,
časem mohou stoupat náklady zejména na likvidaci kalu, přitom kořenovou ČOV nelze použít – není na ni
místo, riziko tvrdších limitů, nových předpisů; 2. varianta = přivedení odpadních vod kanalizačním sběračem
do Sazovic a dále na ČOV Malenovice, čerpací stanice v Mysločovicích; 3. varianta = plně decentralizovatelný
systém s domovními ČOV pro jednotlivé nemovitosti.
Kanalizace je v obci vyústěna do potoku Racková a Míškovského potoka, všechny dědiny nad námi si řeší
kanalizaci samostatně, u nás navíc vlastní část kanalizace Vak. Výusti kanalizace je třeba podchytit
a dotáhnout buď do samostatné ČOV pod hřbitovem nebo přečerpávat do Sazovic po levém břehu potoka
(viz PRVKUK) a pak se napojit na koncovou šachtu kanalizace v Sazovicích. Starosta – proč ne po pravém
břehu?
Ing. Novotný – z důvodu nesouhlasu některých občanů Sazovic nebude nová kanalizace dovedena až k MRB,
předčištění je nutné, aby se nezahltila kanalizační síť.
Ing. Novotný dále objasnil předpokládané vedení tras kanalizace a umístění odlehčovacích komor.
Finance investiční: 1. varianta kanalizace cca 31 mil. Kč + ČOV cca 12 mil. Kč, celkem cca 43 mil. Kč.
2. varianta kanalizace cca 30 mil. Kč + přečerpávací stanice cca 5 mil. Kč, celkem cca 35 mil. Kč. Obě
varianty se mohou prodražit kvůli stavu stávající kanalizace – nutné rekonstrukci, je nutné ji dopředu
zkamerovat. 3. varianta cca 18 mil. Kč. Je třeba dále připočítat náklady na projekt, cca 2,5 mil. Kč, nelze je
hradit z dotace.
Provozní náklady: 1. varianta 1 147 400 Kč/rok, tzn. 28,80 Kč/m3 vyčištěné vody; 2. varianta 1 560 000 Kč,
tzn. 39,10 Kč/m3, přitom náklady může podstatně ovlivnit poplatek pro Sazovice za vypouštění vod do
kanalizační sítě Sazovic a do kanalizační sítě Tečovic.
Nejvýhodnější by bylo jít na regionální stočné, fakturovat dle naměřeného vodného.
1. Projednání zápisu z XLIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – zpracovává se studie.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – zatím se znovu s Lesy ČR, popř. s jejich
nadřízenými, nejednalo. Mgr. Jančík pomůže s jednáním.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – koncept dohody se stavebníky ohledně kauce vratné po
dokončení stavby (vrátí se celá v případě nepoškození inženýrských sítí vč. nepoškození komunikací)
a poplatku určeného na opravu inženýrských sítí po dokončení výstavby zatím není. Dodělávky sumarizovány,
zítra přijedou odstraňovat vady a nedodělky. Přílohy ke kupní smlouvě se zpracovávají.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – k dispozici tři nabídky:
MONTÁŽE EPZ s.r.o..
80 986,51 Kč s DPH
Vladislav Stuchlík
94 932,97 Kč s DPH
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Antonín Gajdošík
88 420,75 Kč s DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce na akci „Rozšíření VO
v oblasti za ubytovnou v obci Mysločovice“ společnosti MONTÁŽE EPZ s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na 80 986,51 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dokrytí tohoto výdaje z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 1 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. L/2018
- „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – z POV ZK nám byla schválena dotace. Na
minulém zasedání byly schváleny vícepráce k vyvápnění plochy a zesílení opěrné zídky – je třeba schválit
dodatek smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Víceúčelové
sportoviště u ZŠ Mysločovice uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017 se sport cité + s.r.o.“
K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 1 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. L/2018
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k poskytnutí dotace do 919 tis. Kč
z POV ZK uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2518/2018/STR se Zlínským krajem. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – zapracování dotace do příjmů a výdajů rozpočtu obce.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. L/2018
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – k odkoupení užívané části pozemku stále nic
nedodáno.
- Pověřenec GDPR (viz minulá zasedání) – analýza provedena, smlouva na pověřence uzavřena.
- Výměna kotlů v MŠ (viz minulá zasedání) – kotle je možné vyměnit s 30-40% dotací, ale musí nastat
úspora spotřeby energií 20 %, při přechodu na kondenzační kotle jsme schopni docílit úspory max. 10 %.
Zateplením a opravou střechy dosáhneme úspory 5-8 %, tj. celkem jsme na 18 %. Něco bychom dosáhli
úsporou osvětlení, ale další podmínkou přidělení dotace je zajištění řízené vzduchotechniky, což do budoucna
představuje nákladnější provoz (elektrika, revize atd.). Samotná výměna kotlů z vlastních prostředků nás vyjde
levněji. Zastupitelé se shodli na tom, že výměna kotlů zatím nebude realizována.
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – čeká se na
zavkladovány staveb majiteli, pak teprve dojde k zavkladování změny majitele části pozemku.
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb (viz minulá zasedání) – přesun
proběhl minulý týden, ale ohřívač teče, bude pořízen nový, náklady cca 2-2,5 tis. Kč bez DPH + montáž.
- Setkání s důchodci (viz minulá zasedání) – proběhlo, starosta poděkoval p. Juráškovi za organizaci.
- OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulá zasedání) – starosta objednal vypracování
návrhu vč. vizualizace a výkresové dokumentace. Kontaktoval podlaháře, obnova stávající parketové podlahy
je možná, náklady cca 38 tis. Kč.
- Dotace JSDHO (viz minulá zasedání) – vybavení dodáno.
- Pneumatiky pro VW transportér (viz minulá zasedání) – doklad k jejich výměně dodán.
- Kontrola bytového fondu (viz minulá zasedání) – rekonstrukce koupelny v bytě pronajatém
Mgr. Pavlačíkové a výměna tří oken v bytě pronajatém p. Pancovi zatím nenaceněno, úkol pro ing. Kutru trvá.
- Vymáhání pohledávky 27 tis. Kč za poničenou zeleň (viz minulá zasedání) – dlužník začal pracovat na
DOP pro obec, dluh bude splácet.
- Rozdělení nákladů na rekonstrukci školských zařízení mezi obce (viz minulá zasedání) – rozpočtářem
dodáno dnes, předáno zastupitelům, bude řešeno na příštím zasedání.
- Projednání možnosti změny územního plánu (viz minulé zasedání) – starosta řešil možnost zkráceného
řízení změny ÚP, rok na zpracování by měl stačit. Obdrželi jsme dva podněty od občanů, bude se o nich
rozhodovat později, naráz spolu s podněty ze Zprávy o uplatňování ÚP Mysločovice a výstupy z KPÚ.
Starosta zjišťoval projektanty pro změnu ÚP. Náklady na změnu budou vyšší. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadání výběrového řízení na projektanta pro změnu č. 1
Územního plánu obce Mysločovice“. K návrhu nebyly připomínky. (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. L/2018
- Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. o příspěvek na pořízení travní sekačky (viz minulé zasedání) –
smlouva o poskytnutí VFP připravena, zatím neuzavřena.
- Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulé zasedání) – právní posouzení
právního posudku, který si obce školského obvodu nechaly vypracovat, bude hotovo do 14 dnů. Starosta
zjišťoval stanovisko k vzniklé situaci na kraji, na úhradu máme dle současně platného zákona nárok, ale
právní služby neposkytují.
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích (viz minulé zasedání) – starosta
upřesnil, že bylo podáno ohlášení žadatele, ne žádost o dotaci, ta bude podána nejpozději do konce srpna.
- Dotazník ZK ohledně stanovení aktivit POV 2019 (viz minulé zasedání) – v termínu odeslán.
- Žádost vlastníků pozemků p. č. 278/1, 278/3 a 278/6 v k. ú. Mysločovice o vyjádření k možnosti
individuální bytové výstavby, napojení na kanalizaci a prodloužení vodovodního řádu obce (viz minulé
zasedání) – stávající vodovodní řád je v komunikaci, zastupitelé se shodli na tom, že stavebníci mohou rozšířit
vodovodní řád, ale jen mimo komunikaci.
- Žádost ing. Lukešové o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce 104/9 (viz minulé zasedání)
– v bytě je až do roku 2020 věcně usměrňované nájemné, zastupitelé byli seznámeni s jeho propočtem,

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

v současnosti nám neumožňuje navýšení nájmu. 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. 2018 až 30. 6. 2020 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory
zůstávají pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 ve stejné výši jako dosud, o platbách na období 1. 7. 2019
až 30. 6. 2020 bude rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2019.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. L/2018
(5 pro, 1 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost ZŠ – příspěvek na školská zařízení
Příspěvek na školská zařízení nebyl zatím od obcí uhrazen, škola s ním počítá v rozpočtu na rok 2018.
Ředitelka svolala schůzku se starosty, snažila se jim vysvětlit situaci. Zastupitelé – navrhují platit škole
poměrově, nyní za 4 měsíce, nebo placení odložit až po získání právního posouzení. Starosta projedná
s ředitelkou splátkování. Peníze nám budou chybět v našem rozpočtu.
Valná hromada Vak Zlín, a.s., žádost Jižní vodárenská, a.s.
Byli jsme vyzváni k udělení plné moci pro účely konání valných hromad společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s. Nejbližší valná hromada se koná 28. 6. 2018. Zastupitelé – dejme plnou moc jen pro tuto konkrétní
valnou hromadu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice uděluje plnou moc společnosti
Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských práv obce vyplývajících z vlastnictví 1048 ks zaknihovaných
akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561, sídlem Zlín, třída Tomáše Bati
383, PSČ 760 49 (dále jen „společnost“) o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii, ISIN CZ009048062, případně
z vlastnictví akcií je nahrazujících (dále jen „akcie“), a to k výkonu práva účastnit se valné hromady
společnosti konané dne 28. 6. 2018, k výkonu práva na této valné hromadě společnosti dle své vlastní vůle
přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat návrhy a připomínky. Zmocněnec je oprávněn
si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, obec souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. L/2018
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Jedná se o žádost o příspěvek na výpravu dětí na Uherskohradišťsko. Zastupitelé – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků příspěvek pro
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. L/2018
(4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) usnesení přijato
Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON, „Mysločovice, Jurča, přípojka NN“
Souvisí s budováním elektropřípojky NN na pozemku obce pro novostavbu RD. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030037226/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene k pozemku obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice se společností E.ON Distribuce,
a.s. v souvislosti se stavbou „Mysločovice,Jurča,přípojka NN“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 9. usnesení č. L/2018
(4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) usnesení přijato
Převod majetku a souhlas s vyřazením majetku – Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace
V souvislosti s loňskou rekonstrukcí v ZŠ zatím nebyl škole předán do správy žádný majetek, odstraňují se
nedostatky. Je potřeba předat alespoň vybavení pořízené v souvislosti s rekonstrukcí. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje předat do správy Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci k 31. 5. 2018 vybavení školy v celkové hodnotě 4 181 518,52 Kč (DDHM
2 881 390,48 Kč a DHM 1 300 128,04 Kč) pořízené v souvislosti s akcí „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. L/2018
Škola požádala o souhlas s vyřazením majetku školní jídelny, který je po rekonstrukci nadbytečný. Některý
majetek je možné využít v obci, při konání obecních akcí, další je možné nabídnout k prodeji, ale je tam i
majetek tzv. do šrotu. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci 1) převod mrazícího pultu (inv. č. 5075), lednice
FKS 5000 (inv. č. 5188), lednice FKS 5000 (inv. č. 5193), lednice FKS 5000 (inv. č. 5198) a pultové mrazničky
(inv. č. 5258) k 31. 5. 2018 zpět do majetku zřizovatele; 2) vyřazení sporáku elektrického (inv. č. 5060),
plynové stoličky (inv. č. 5065) a skříně s posuvnými dveřmi (inv. č. 5208) z majetku ve správě za podmínky
jejich ekologické likvidace.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. L/2018
Zbylý majetek, o souhlas s jehož vyřazením škola požádala, tj. mycí stroj s příslušenstvím (inv. č. 208), kotel
150 l (inv. č. 205), kotel 80 l (inv. č. 5064), škrabka na brambory (inv. č. 5098), špalek řeznický (inv. č. 5220)
a mycí dvoudřez (inv. č. 5226), bude přesunut do plechového skladu v areálu školy a nabídnut k prodeji.
Starosta požádá pí ředitelku o spolupráci při hledání zájemce o koupi.
Různé
- Hospodaření školy za 1. čtvrtletí 2018 – zastupitelé budou seznámeni na příštím zasedání.
- Žádost Českého svazu včelařů, z.s. o příspěvek na pořízení zařízení na zpracování vosku – žádají
o 5 tis. Kč, zařízení není možné půjčovat přes katastry z důvodu zavlečení včelího moru. Jsme rádi, že v obci
máme občany, kteří se věnují této prospěšné činnosti. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje Českému svazu včelařů, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč na pořízení zařízení
na zpracování vosku pro mysločské včelaře a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje
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rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 12. usnesení č. L/2018
- ŘKF Mysločovice obdržela pro rok 2019 dotaci na opravu pomníku obětem 1. světové války – dotace
ve výši 307 tis. Kč, spoluúčast žadatele 77 tis. Kč. Již dříve jsme se zavázali k úhradě této spoluúčasti,
uzavřeme pravděpodobně smlouvu o VFP, je třeba s tím počítat v rozpočtu na rok 2019.
- Podíl obce na nákladech spojených s realizací "Protipovodňových opatření pro obce mikroregionu
Žídelná II. – náklady jsou poměrově vyčíslené na každou obec, kde se opatření realizovala. Zastupitelé vzali
na vědomí, že na naši obec z provozních nákladů roku 2017 připadá podíl 8 772, 57 Kč. V rozpočtu je s touto
částkou počítáno.
- Odměna za výkon funkce člena OVK – v případě konání 2. kola doplňovací volby do senátu je odměna
člena OVK navýšena o 200 Kč. Za 1. kolo dostane běžný člen 1 300 Kč, zapisovatel 2 000 Kč a předseda
2 100 Kč. Odměna za 2. kolo je tedy nesrovnatelná. Lze ji navýšit z rozpočtu obce, ale v případě, že celková
odměna za obě kola činí 2 500 Kč a více, podléhá sociálnímu pojištění. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v případě konání 2. kola doplňovací volby do Senátu Parlamentu
ČR v roce 2018 navýšení odměny každého člena OVK o 199 Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření –
krytí tohoto výdaje (1 194 Kč) z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. L/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Pan Stoklásek upozornil na prokapávající kohoutky vody a poškozený sloupek u spodní branky na
hřbitově.
- Mgr. Jančík apeloval na obnovení značení na hřbitově – někteří nájemci hážou odpad přes plot na
cyklostezku a na jeho pozemek. Dále upozornil na přetrvávající problém na cyklostezce – ježdění na
malých motocyklech, dělání nepořádku u odpočívadla.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o cca 3 372 371 Kč (zapracována dotace MMR hřiště
u ZŠ). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018.“
K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14 usnesení č. L/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
4. 6. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 2. 5. 2018 ve 21:35 hodin.
Rekapitulace usnesení z L. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 5. 2018 od 18:10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program L. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.

2.

Schvaluje zadat práce na akci „Rozšíření VO v oblasti za ubytovnou v obci Mysločovice“ společnosti
MONTÁŽE EPZ s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 80 986,51 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – dokrytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

3.

Schvaluje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1/2017 se sport cité + s.r.o.

4.

Schvaluje k poskytnutí dotace do 919 tis. Kč z POV ZK uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2518/2018/STR se Zlínským krajem. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování dotace do
příjmů a výdajů rozpočtu obce.

5.

Schvaluje zadání výběrového řízení na projektanta pro změnu č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“.

6.

Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích ing. Editě Lukešové, a to na období
1. 7. 2018 až 30. 6. 2020 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory
zůstávají pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 ve stejné výši jako dosud, o platbách na období 1. 7. 2019
až 30. 6. 2020 bude rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2019.

7.

Uděluje plnou moc společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských práv obce vyplývajících
z vlastnictví 1048 ks zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ:
49454561, sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49 (dále jen „společnost“) o jmenovité hodnotě 1 000
Kč na akcii, ISIN CZ009048062, případně z vlastnictví akcií je nahrazujících (dále jen „akcie“), a to k výkonu
práva účastnit se valné hromady společnosti konané dne 28. 6. 2018, k výkonu práva na této valné hromadě
společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat návrhy
a připomínky. Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, obec
souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.
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8.

Neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.

9.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030037226/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku
obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou
„Mysločovice,Jurča,přípojka NN.

10. Schvaluje předat do správy Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci
k 31. 5. 2018 vybavení školy v celkové hodnotě 4 181 518,52 Kč (DDHM 2 881 390,48 Kč a DHM
1 300 128,04 Kč) pořízené v souvislosti s akcí „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice.
11. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci 1) převod mrazícího pultu
(inv. č. 5075), lednice FKS 5000 (inv. č. 5188), lednice FKS 5000 (inv. č. 5193), lednice FKS 5000
(inv. č. 5198) a pultové mrazničky (inv. č. 5258) zpět do majetku zřizovatele; 2) vyřazení sporáku elektrického
(inv. č. 5060), plynové stoličky (inv. č. 5065) a skříně s posuvnými dveřmi (inv. č. 5208) z majetku ve správě
za podmínky jejich ekologické likvidace.
12. Schvaluje Českému svazu včelařů, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč na pořízení zařízení na
zpracování vosku pro mysločské včelaře a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje v případě konání 2. kola doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 navýšení odměny
každého člena OVK o 199 Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje (1 194 Kč)
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018.
datum pořízení zápisu: 4. 5. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 5. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Bureš v. r., Mgr. Jančík v. r.
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