Obec Mysločovice
Zápis z LV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 1. 10. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: p. Libor Utinek
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 LIV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a p. Dovrtěla. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program LV. zasedání a ověřovateli zápisu
ing. Bureše a p. Dovrtěla.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. LV/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z LIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“
3. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z LIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Žádost o dotaci pro JSDHO (viz minulé zasedání) – velitel JSDHO zajišťoval nabídku, zjistil, že
elektrocentrála má několikanásobně vyšší cenu, navrhuje místo ní pořídit radiostanici, mobilní komunikační
zařízení - tablet pro komunikaci s HZS, a dále motorovou pilu. Celkové náklady na vybavení jsou 143 340 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „ Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 2. usnesení č. LIV/2018
a schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na
rok 2019 k pořízení zásahových přileb, radiostanice, mobilního komunikačního zařízení - tabletu pro
komunikaci s HZS, motorové pily a žebříku, při spoluúčasti obce max. 50 tis. Kč.“ K návrhu nebyly žádné
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. LV/2018
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – žádost o dotaci v termínu podána.
Pravděpodobně bude vypsán další dotační titul k sociálnímu bydlení.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – schůzka zatím neproběhla, Mgr. Jančík domluví
termín na příští týden.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – stále se čeká na uzavření kupní smlouvy ze strany NET
Development.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – revize dodána, čeká se na
kolaudaci.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – od 2. 8. byly práce pozastaveny, 17. 9. zaslána
zhotoviteli výzva k opětovnému zahájení prací, pracuje se na povrchu a dodělávkách, dolní parkoviště je
hotovo. Je potřeba vypracovat provozní řád hřiště, určit správce hřiště.
− Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – uživatelé budou starostou písemně vyzváni o doložení
geometrického zaměření užívaného pozemku do konce roku.
- Byty čp. 150 (viz minulá zasedání) – smlouva o dílo uzavřena, termín po dohodě s nájemcem začátek
příštího roku. Okna už se vyrábí, budou vyměněna letos.
- Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulá zasedání) – předžalobní
výzvy rozeslány, ani jedna z obcí úhradu zatím neprovedla. Obec Lechotice ve svém vyjádření k výzvě mj.
uvedla: „ … Na společném jednání zřizovatele školy a obcí školského obvodu dne 7. 6. 2018 obec Lechotice
deklarovala připravenost uhradit neinvestiční náklady na školská zařízení, sloužících Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, jestliže bude nepochybně prokázáno, že zřizovatelem
školy tvrzená povinnost úhrady neinvestičních nákladů je v souladu se zákonem. Vzhledem k faktu, že
závazný výklad právních předpisů přísluší pouze soudům, budeme rádi spolupracovat při případném soudním
procesu, tak, aby byla pravidla úhrad pro budoucí sporné případy nezávislým soudem potvrzena či
vyvrácena.“ Zastupitelé – veškerá jednání s obcemi byla neúspěšná, nezbývá nám tedy než podat žalobu,
zatím proti jedné obci. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání
žaloby ohledně úhrady příspěvku na školská zařízení společného školského obvodu vůči Obci Lechotice.“
K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. LV/2018
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Škola ve svém rozpočtu na rok 2018 počítá s příspěvkem na školská zařízení za rok 2017, po úhradě našeho
podílu zbývá 443 583,70 Kč, které obce neuhradily. Spolu se zbytkem příspěvku na provoz zbývá škole poslat
ještě 596 483,70 Kč. Škola hledala možné úspory ve svém rozpočtu, pracích, které by letos nerealizovala,
celkem se jedná o 396 483,70 Kč. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uhradit Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek školská zařízení ve
výši 443 583,70 Kč s tím, příspěvek na provoz ZŠ na rok 2018 bude snížen o 396 483,70 Kč.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. LV/2018
- Prodej majetku ze školy (viz minulá zasedání) – zbývá prodat mycí stroj s příslušenstvím.
- Projektové práce, Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice (viz minulá zasedání) – pracuje se na ní,
proběhla schůzka s projektantkou.
- Volební program Obce Mysločovice na roky 2014-2018 (viz minulá zasedání) – plnění bude zveřejněno
v Obecních novinách.
- Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – zastupitelé projednali plán oprav, investiční práce jsou závislé
na dotačních titulech.
- Již delší dobu zaparkované auto u hřbitova (viz minulá zasedání) – starosta znovu pourguje majitele
o odtažení, úkol trvá.
- Zemědělská společnost KLM, s.r.o. – uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě (viz minulá zasedání)
– ve středu proběhne schůzka, na základě které projektant upřesní rozsah parcel potřebných k poldru, pak
bude uzavřen dodatek.
- Žádost p. Chládek (viz minulé zasedání) – starosta seznámil zastupitele se sdělením p. Chládka ke
stanovisku zastupitelů. TJ SOKOL nás také v minulosti oslovil s podobnou nabídkou, odpověď byla stejná jako
pro p. Chládka, TJ SOKOL zatím nezměnil parametry cesty a nikomu nezakazuje cestu užívat. Přestupky
občanů proti občanskému soužití nám řeší na základě uzavřené smlouvy Magistrát města Zlín.
- Rozpočet ZŠMŠ na rok 2019 (viz minulé zasedání) – dnes jsme obdrželi jeho první návrh, zastupitelé
s ním byli seznámeni. Zastupitelé navrhují od příspěvku 13 tis. Kč na žáka, při počtu 385 žáků se jedná
o 5 005 tis. Kč, odečíst splátky úvěru vč. úroků a poplatků, cca 1 070 tis. Kč, a počítat tedy do rozpočtu 2019
s příspěvkem 10 221 Kč na žáka. Obec dále poskytne škole příspěvek na odpisy majetku. Starosta stanoví
škole závazné ukazatele. V tomto rozsahu škola zpracuje nový návrh rozpočtu.
Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“
Starosta oslovil 3 společnosti, byly podány 3 nabídky:
AQUADROP, s.r.o.
543 290 Kč s DPH
DUIS s.r.o.
659 450 Kč s DPH
STAVING engineering s.r.o.
600 160 Kč s DPH
Hodnotící komise ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek provedla hodnocení nabídek a nabídku
společnosti AQUADROP s.r.o. doporučuje jako nejvhodnější k uzavření smlouvy. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce ke zhotovení projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí stavby „Mysločovice – odkanalizování“ společnosti AQUADROP, s.r.o. a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy na 543 290 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky. (6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. LV/2018
Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“
Starosta oslovil 3 společnosti, byly podány 3 nabídky:
JACOM, spol. s r.o.
2 441 221 Kč s DPH
MES DESIGN s.r.o.
1 973 396 Kč s DPH
TEMPORI-CZ, s.r.o.
2 192 348 Kč s DPH
Hodnotící komise ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek provedla hodnocení nabídek a nabídku
společnosti MES DESIGN s.r.o. doporučuje jako nejvhodnější k uzavření smlouvy. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce k rekonstrukci obřadní místnosti a archivu
„Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na 1 973 396 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 1 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. LV/2018
Různé
- Stávající vybavení obřadní místnosti – křesla a světla budou nabídnuta k prodeji. Zastupitelé – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odprodej části stávajícího vybavení obřadní místnosti,
a to křesla za 500 Kč/ks, svítidla za 500 Kč/ks a křišťálový lustr za 1 000 Kč/ks.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. LV/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím účelového finančního daru na obědy pro děti – jedná se o obědy
pro 6 žáků do konce školního roku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 25 950 Kč 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 6 žáků v období 2. 10. 2018 až 28. 6. 2019.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. LV/2018
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- Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 10. 2018 – z důvodu převodu Rozšíření kapacity
základní školy Mysločovice – objekty a Rekonstrukce zázemí varny budovy ZŠMŠ do správy ZŠMŠ. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 10. 2018, měsíční odpis ve výši 45 411,70 Kč.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. LV/2018
- Žádost pí Lenky Vojáčkové o odstranění břečťanu na zdi za hrobovým místem č. 438 – zastupitelé se
shodli na tom, že břečťan bude odstraněn v rámci plánované rekonstrukce hřbitovní zdi.
- Návštěva u jubilantů po volbách do zastupitelstva – dosud byl touto činností pověřen zastupiteli
p. Dovrtěl, kterému končí volební období 1. dnem voleb do zastupitelstva, tj. 5. 10. 2018. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice pověřuje p. Lukáše Dovrtěla obchůzkou jubilantů po volbách, a to
do konce října 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. LV/2018
- Drakiáda – termín konání bude ještě upřesněn.
- Výbory zastupitelstva obce – je nutné neprodleně odevzdat na OÚ zápisy z jednání výborů v roce 2018,
zejména kontrolní a finanční výbor.
- ZŠMŠ žádost o výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků na třídu – zvýšení není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci, výjimku z nejvyššího počtu žáků v jediné třídě 7. ročníku ZŠ na 32 žáků, v dolní třídě MŠ 25 dětí
a v horní třídě MŠ 28 dětí.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. LV/2018
- Žádost DOPRAVOPROJEKTU Ostrava o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k výstavbě
k Machové - na základě pověření plynárenskou společností GasNet, s.r.o. zajišťují pro tuto společnost úkony
potřebné ke zřízení věcného břemene. Zastupitelé byli s návrhem seznámeni, na tuto stavbu byla uzavřena
smlouva budoucí dne 18. 5. 2016, náhrada za zřízení věcného břemene 500 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: 8800083115_2/VB/P pro plynárenské zařízení „Přeložka STL plynovodu pro výstavbu lokality 29 rodinných
domů v obci Mysločovice, číslo stavby: 8800083115“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovaných bodů, které je uloženo ve služebných pozemcích v celkové délce 21,93 m s GasNet, s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. LV/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 19/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 75 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. LV/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, zastupitelům poděkoval za jejich práci pro obec v uplynulých čtyřech
letech. Sdělil, že další zasedání zastupitelstva bude ustavující zasedání nového zastupitelstva, uskuteční se
nejdříve koncem října, ukončil zasedání zastupitelstva 1. 10. 2018 ve 20:50 hodin.
Rekapitulace usnesení z LV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 10. 2018 od 18:05 hodin

Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program LV. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Dovrtěla.

2.

Revokuje bod 2. usnesení č. LIV/2018 a schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na rok 2019 k pořízení zásahových přileb, radiostanice, mobilního
komunikačního zařízení - tabletu pro komunikaci s HZS, motorové pily a žebříku, při spoluúčasti obce max.
50 tis. Kč.

3.

Schvaluje podání žaloby ohledně úhrady příspěvku na školská zařízení společného školského obvodu vůči
Obci Lechotice.

4.

Schvaluje uhradit Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek školská
zařízení ve výši 443 583,70 Kč s tím, příspěvek na provoz ZŠ na rok 2018 bude snížen o 396 483,70 Kč.

5.

Schvaluje zadat práce ke zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Mysločovice –
odkanalizování“ společnosti AQUADROP, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 543 290 Kč.

6.

Schvaluje zadat práce k rekonstrukci obřadní místnosti a archivu „Rekonstrukce obřadní místnosti
Mysločovice“ společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 1 973 396 Kč.
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7.

Schvaluje odprodej části stávajícího vybavení obřadní místnosti, a to křesla za 500 Kč/ks, svítidla za
500 Kč/ks a křišťálový lustr za 1 000 Kč/ks.

8.

Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 25 950 Kč 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 6 žáků v období 2. 10. 2018 až 28. 6. 2019.

9.

Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od
1. 10. 2018, měsíční odpis ve výši 45 411,70 Kč.

10. Pověřuje p. Lukáše Dovrtěla obchůzkou jubilantů po volbách, a to do konce října 2018.
11. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu
žáků v jediné třídě 7. ročníku ZŠ na 32 žáků, v dolní třídě MŠ 25 dětí a v horní třídě MŠ 28 dětí.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800083115_2/VB/P pro plynárenské zařízení
„Přeložka STL plynovodu pro výstavbu lokality 29 rodinných domů v obci Mysločovice, číslo stavby:
8800083115“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovaných bodů, které je uloženo ve
služebných pozemcích v celkové délce 21,93 m s GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018.
datum pořízení zápisu: 3. 10. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 10. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Lukáš Dovrtěl v. r.
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