Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 4. 2. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, ing. Bureš od 20:20 hodin omluven)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: p. Mahdal Petr, pí Šimíková Žaneta, p. Šimík Vladislav ml.
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
3. Žádost o změnu Územní studie, lokalita BI10
4. Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy
5. Žádost o dotaci, EDUCO Zlín z.s.
6. Žádost o odprodej pozemku p. č. 91, ostatní plocha
7. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
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 IV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Večeřu. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program V. zasedání:
1. Projednání zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
3. Žádost o změnu Územní studie, lokalita BI10
4. Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy
5. Žádost o dotaci, EDUCO Zlín z.s.
6. Žádost o odprodej pozemku p. č. 91, ostatní plocha
7. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. V/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Stav kolem pozemku vedle chodníku ke škole (viz minulá zasedání) – čeká se na protokol
z katastrálního úřadu.
Žádost o dotaci pro JSDHO (viz minulá zasedání) – rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje ze 17. 12.
2018 nám byla schválena dotace 100 tis. Kč. Starosta zajistil a předložil zastupitelům nabídky na požadované
vybavení (6 ks zásahových přileb, motorová řetězová pila, přenosný záchranný a zásahový žebřík, analogová
radiostanice přenosná, mobilní komunikační zařízení – tablet):
Duffek s.r.o.
143 340 Kč s DPH
Požární bezpečnost s.r.o.
153 263 Kč s DPH
Sylva Vystavělová
146 404 Kč s DPH
Jako nejvýhodnější se jeví nabídka společnosti Duffek s.r.o. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje přijetí dotace od Zlínského kraje ve výši max. 100 tis. Kč na vybavení JSDHO
Mysločovice ochrannými věcnými a spojovými prostředky. Dále schvaluje pořízení tohoto vybavení
u společnosti Duffek s.r.o. za 143 340 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. V/2019
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – čeká se na rozhodnutí k žádosti o dotaci.
Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – uzavírají se dohody se stavebníky.
Způsob využití pozemku pod Víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulé zasedání) – geometrický
plán uhradí sport cité s.r.o.
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Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – úkol pro zastupitele, jednat i s uživatelem čp. 178, trvá.
- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – řeší se projektová dokumentace (geologické sondy, jednání s vlastníky pozemků).
- Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulá zasedání) – práce probíhají – finišují
elektrikáři, nastoupí stolaři.
Stávající vybavení obřadní místnosti (viz minulá zasedání) – zbývá prodat světla.
Volební program (viz minulá zasedání) – kompletuje se, p. Jurášek navrhuje vložit do programu
rekonstrukci schodů ke kostelu, p. Utinek navrhuje zřídit obecní facebook a pořídit nový stojan na kola do
altánku pod hřbitovem, ing. Kutra navrhuje zrekonstruovat vstupní brány na hřbitov, starosta rozšíření
urnových míst, p. Utinek zvýšení počtu laviček na hřbitově atd.
Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – úkol pro ing. Bureše provést kontrolu plnění závazných
ukazatelů stanovených starostou obce na rok 2018 trvá.
Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Kudláčkovými (viz minulá zasedání) – čeká se na
zavkladování do katastru.
Inventarizace majetku obce (viz minulé zasedání) – předseda komise p. Stoklásek konstatoval, že byla
provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2018, vše bylo dohledáno, majetek řádně
označen, komise navrhuje vyřazení solničky (inv. č. 264, poř. cena 16 Kč, opotřebená), nádoby na odpad
(inv. č. 10302, poř. cena 20,25 Kč, prasklá), skříně na čistící prostředky (inv. č. 10814, poř. cena 2 523 Kč,
zničená opotřebením), leteckého snímku 6x7 – negativ (inv. č. 10341, poř. cena 1 039,50 Kč, neaktuální)
a svítidla EXPERT (inv. č. 10756, poř. cena 1 085,80 Kč, nefunkční zdroj) – majetek do hodnoty 5 000 Kč,
vyřazení schvaluje starosta obce. Dále navrhuje vyřazení letecké fotografie (inv. č. 10312, poř. cena 11 991 Kč,
neaktuální) a faxu Panasonic KX-2780C (inv. č. 10469, poř. cena 13 729,60 Kč, bez uplatnění). Z vybavení
požárního auta IFA pak 2 ks izolovaných požárních hadic 52x20 m (zteřelé) a 1 ks izolované požární hadice
75x20 m (zteřelá) – ze zákona je třeba doplnit stav požárních hadic do výbavy příslušenství k požárnímu autu
IFA. Dále doporučuje prominutí pohledávky 484 Kč – schvaluje starosta, přemístění mikrofonu (inv. č. 11233)
k ozvučovacímu zařízení v patře HZ. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
vyřazení letecké fotografie (inv. č. 10312) a faxu Panasonic KX-2780C (inv. č. 10469), z evidence majetku obce,
je nutné zajistit ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. V/2019
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. V/2019
Došlo ke změně u společnosti, která má provádět podání žádosti o dotaci vč. administrace, je potřeba schválit
změnu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 4. usnesení č. IV/2019.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. V/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat k rekonstrukci střechy obecního
úřadu projekční práce firmě K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na
62 920 Kč, dále schvaluje zadat k rekonstrukci střechy obecního úřadu práce spojené s podáním žádosti
o dotaci vč. administrace Expra z. ú. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 33 000 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. V/2019
Přehled kulturních akcí v roce 2019 (viz minulá zasedání) – pí Pitříková požádala o stanovení termínu
vítání občánků, p. Utinek domluví s vedoucí DFS Ječmínek.
Ukončení Dohody o vytvoření společného školského obvodu (viz minulé zasedání) – 28. 1. proběhla
na Machové schůzka za účasti starostů dotčených obcí, na které bylo mj. konstatováno: většina okolních obcí
chce mít dohodu podrobnější, nejlépe tu navrženou Obcí Lechotice, hlavně jim nestačí popsaný způsob
financování (dle §180). Obec Hostišová toto rozporuje, považuje to za zdržování celého jednání, protože zrovna
§180 je aktuálně předmětem soudního sporu a my se na něj odkazujeme. Obec Machová chce určitě dál
jednat, chtějí znovu projednat naším zastupitelstvem jejich návrh dohody. Dle vyjádření všech zúčastněných
zastupitelé Obce Mysločovice ani doručené návrhy nečetli a zrovna je smetli ze stolu. Bylo domluveno, že
znovu projednáme návrh dohody Obce Machová, a to zejména článek III. týkající se financování.
Zastupitelé – není pravda, že by se zastupitelé návrhy dohod nezabývali, byly projednávány na pracovních
schůzkách zastupitelů. Část navrhované dohody Obce Machová týkající se financování byla znovu
prodiskutována, byl zpracován komentář k čl. III., konzultován s ředitelkou školy. Zastupitelé jsou stále
přesvědčeni, že návrh dohody doporučovaný ministerstvem je nejlepší jak pro nás, tak pro školu. Jsou
pohoršeni z konstatování, že „zastupitelé Obce Mysločovice ani doručené návrhy nečetli a zrovna je smetli ze
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stolu“. Jedná se o nepodložené tvrzení. Obcím bude zaslán zpracovaný komentář k čl. III. návrhu dohody Obce
Machová.
Schody ke kostelu (viz minulé zasedání) – v nejbližší době bude k dispozici cenový odhad potřebných
prací.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulé zasedání) – jedná se o možnosti odkupu pozemků, směně
pozemků.
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
V roce 2018 byla k této stavbě uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. ke stavbě „Mysločovice,Riedlová,kabel NN“. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. V/2019
3. Žádost o změnu Územní studie, lokalita BI10
O projednání změny požádal projektant řešící návrh dokumentace pro umístění stavby devíti rodinných domů
v lokalitě Za školou. Investorem je H+M Zlín. Žádá o zrušení zaokruhování vodovodní sítě, považuje ho za
nadbytečné. Ing. Bureš – připomněl skutečnosti z minulosti, při výstavbě rodinných domů nad školou. Tlak vody
nebyl dostatečný, došlo sice k úpravě – posílení přebudováním vedení u čp. 55, ale i nyní není tlak v létě
standardní. Na vedení bude napojeno dalších devět domků, je obava, že tlak bude nevyhovující. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu „Územní studie, lokalita BI10“. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno
4. Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy
Jedná se o vyřazení části p. č. 652, výměry 538 m2, z pronájmu. Jedná se o pozemek mezi potokem
a hrází k poldru a nelze obhospodařovat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. V/2019
5. Žádost o dotaci, EDUCO Zlín z.s.
Žádost o finanční podporu 9,5 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 9,5 tis. Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s. na ranou péči
v roce 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
6. Žádost o odprodej pozemku p. č. 91, ostatní plocha
Zastupitelé byli předem s žádostí písemně seznámeni. Starosta navrhuje prodat jen tu část, co je za plotem,
sítě jsou mimo plot. Žadatel byl informován o nákladech spojených s odkupem pozemku (zaměření, smlouva,
zavkladování). Zastupitelé – je potřeba zachovat jednotný postoj k prodeji pozemků v současné době – obec do
vyřešení vedení kanalizace nebude jednat o prodeji svých pozemků. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 91 v k. ú. Mysločovice“. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
7. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod
Stavebníky – výstavba k Machové je mj. požadováno vyjádření obce k napojení na kanalizaci a komunikaci.
Starosta obce vydá povolení k napojení na komunikaci za podmínky uzavření Dohody o složení poplatku na
škody způsobené stavbou, povolení k napojení na kanalizaci vydá za podmínky uzavření budoucí smlouvy
o odvádění odpadních vod.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s p. Karlem Surovcem, vlastníkem pozemku p. č. 325/60.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. V/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s p. Zbyňkem Václavíkem, vlastníkem pozemku p. č. 325/73.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. V/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s p. Josefem Omelkou, vlastníkem pozemku p. č. 325/54.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. V/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s pí Annou Michálkovou, vlastníkem pozemku p. č. 325/72.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. V/2019
Na p. č. 325/51 v k. ú. Mysločovice je postaven rodinný dům, zatím nezavkladovaný na katastru, ale v současné
době již napojen na kanalizaci obce. Zde je potřeba uzavřít smlouvu k odvádění odpadních vod s vlastníkem
pozemku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
č. 1/2019/VK o odvádění odpadních vod s MgA. Janem Peroutem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. V/2019
8. Různé
Stížnost manželů Šimíkových a p. Mahdala na neudržování cesty k jejich domům v zimě – rozjíždějí
se z místa proti kopci, a pokud není cesta prohrnutá, tak nemají šanci ji vyjet. Vše si sami v místě udržují, i když
pozemek není jejich, jsou ochotni si pozemek pod cestou odkoupit a pak si ji sami v zimě udržovat. I odpoledne
se stalo, že ještě nebyla cesta protažena. Chápou, že je to bokem, ale odhrnuje se až nakonec, kdy je celá
dědina odhrnutá. Přitom jen oni vyjíždějí proti kopci, to jinde v obci není. Naproti, u čp. 222, bylo ráno odhrnuto,
ale u nich ne. Když jezdil velký traktor, tak bylo odhrnuto včas.
Starosta – máme domluvený velký traktor na prohrnování, ale pouze pro kalamitní stavy, jezdí později, kolem
poledne, což byl zrovna tento případ. Sami vlastními silami uklízíme většinou jako první chodníky ke škole
a k autobusu, pokud jde o čtvrtek, tak se odhrnuje, aby se technické služby dostali k popelnicím.
Paní Šimíková – pokud je všude odhrnuté, proč není u nich? Pan Večeřa – odhrnuje po cestě, dělá kolečko
kolem školy a k výstavbě nad školou, musí udržet střed obce, chodníky, cestu k autobusu.
Pan Mahdal – lze si pozemek odkoupit? Starosta – nezbavoval by se obecního majetku, čeká se na dokončení
prací v rámci KPÚ, teď se dělá prioritně poldr na Lechotice, cesta u jejich domů je na pořadí, ale nemůže slíbit
přesný termín.
Paní Šimíková – není u nich ani veřejné osvětlení. Starosta – v minulosti dali požadavek Mahdalovi, ale
Šimíkovi byli proti jeho budování. Paní Šimíková – pod nimi se má do budoucna stavět, jak se bude jezdit tam?
Starosta – pokud by se v tomto místě stavělo, cesta je plánována kolem Andělky, od Míškovic.
Pan Šimík – lze tedy při odklízení cest u školy odklidit současně sníh v této části obce? Zatím se u nich odklízí
až nakonec. Pro vyspravení cesty je někde k dispozici vyfrézovaný odpad ze spravovaných cest? Starosta –
pravděpodobně ne, to, co letos bylo, použili zpět na krajnice cesty k Lechoticím. Ale letos se plánuje
rekonstrukce cesty přes Sazovice, bude se frézovat, mohl by tam být materiál na vyspravení cesty u jejich
domů.
Paní Šimíková – loni, při výstavně vedle, byla cesta u jejich domů využívána stavebníky, protože je to obecní
cesta, ale pokud ji potřebujeme odklízet, tak je to naše záležitost.
Pan Mahdal – co se týká opravy cesty, tak si ji můžeme udělat? Starosta – zatím cestu neplánujeme opravovat
z obecního, její oprava je zahrnuta do KPÚ, financovat to bude stát.
Zastupitelé – jako první se musí odhrnout chodníky ke škole a k autobusu, pak když se pojede odhrnovat
nahoru ke škole, tak se přitom odhrne i v této části obce, traktorem se sjede z kopce a vyjede zpět.
Kontrola matriční agendy – provedena v listopadu, teprve v lednu jsme obdrželi protokol o výsledku,
nebyly shledány nedostatky.
Kontrola čerpání veřejné finanční podpory na mzdové náklady zaměstnance z úřadu práce – jednalo
se o dvě období, v roce 2016 a 2017, nebyly shledány nedostatky.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení - Okresní soud v Kroměříži
předává rozhodování o žalobě Krajskému úřadu Zlínského kraje. Proti tomuto rozhodnutí jsme se mohli do 15ti
dnů odvolat nebo nechat rozhodovat krajský úřad. Na základě komunikace se zastupiteli a v souladu s tím, že
obce požadují rozhodnutí soudu, bylo v termínu podáno odvolání.
Tržní řád – nařízení obce z roku 2015 je potřeba aktualizovat, ministerstvo vnitra upozorňuje, že
v současné době je toto nařízení v rozporu se zákonem. Aktualizace bude provedena formou vydání nového
nařízení, viz příloha, které se KÚ ZK jeví v souladu se stávajícím zákonem. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz
podomního a pochůzkového prodeje.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. V/2019
Stravenky – dosud jsme umožňovali zaměstnancům a uvolněným zastupitelům stravování formou
odebírání si obědů za 39 Kč ze ŠJ ZŠ, a to buď přímo v ZŠ nebo na OÚ. Zaměstnancům, až na účetní obce,
tento systém nevyhovuje, obědy si většinou neodebírají a požadují zavedení příspěvku na stravování formou
stravenek. Je tomu tak i v okolních obcích, kde se cena stravenky pohybuje od 80 do 100 Kč, přitom
zaměstnanec si hradí od 25 do 55 Kč za jednu stravenku. Ing. Bureš apeloval na zvýšené náklady z rozpočtu
obce. Při počtu 251 pracovních dnů, pokud odečteme 31 dnů (dovolená, nemoc atd.), se pro 5 osob jedná o cca
1100 ks stravenek, tj. 55 tis. Kč. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
s účinností od 1. 3. 2019 poskytnutí příspěvku 50 Kč na stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů
formou stravenek v hodnotě 100 Kč, tj. zaměstnanec bude hradit 50 Kč z hodnoty stravenky. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15 usnesení č. V/2019
Žádost ZŠMŠ o dočasnou změnu ve financování platů účastníků projektu – finance k projektu
„Úspěch pro všechny II“ zatím nepřišly, zdržely se na účtu krajského úřadu. Starosta – návrh usnesení“
Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci použití provozních prostředků k dočasnému financování platů účastníků projektu „Úspěch pro
všechny“. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. V/2019
Cena obědu pro zaměstnance, důchodce a cizí strávníky – školou nám byla dodána nová kalkulace
ceny stravného pro cizí strávníky, jejich náklady na 1 oběd zůstávají stejné (dosud 60 Kč). K tomu je třeba
připočíst náklady na roznos obědů z naší strany. Dostáváme se na částku kolem 86 Kč/oběd. O ceně pro
důchodce a zaměstnance bude rozhodnuto na příštím zasedání. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje s účinností od 5. 2. 2019 cenu obědu pro cizí strávníky 86 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. V/2019
9. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 93 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. V/2018
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 4. 3. 2019 od
18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 2. 2019 v 20:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového
prodeje
4. Návrh rozpočtového opatření č. 42019
Rekapitulace usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 2. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program V. zasedání:
1. Projednání zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
3. Žádost o změnu Územní studie, lokalita BI10
4. Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy
5. Žádost o dotaci, EDUCO Zlín z.s.
6. Žádost o odprodej pozemku p. č. 91, ostatní plocha
7. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Večeřu
2. Schvaluje přijetí dotace od Zlínského kraje ve výši max. 100 tis. Kč na vybavení JSDHO Mysločovice
ochrannými věcnými a spojovými prostředky. Dále schvaluje pořízení tohoto vybavení u společnosti
Duffek s.r.o. za 143 340 Kč.
3. Schvaluje vyřazení letecké fotografie (inv. č. 10312) a faxu Panasonic KX-2780C (inv. č. 10469), z evidence
majetku obce, je nutné zajistit ekologickou likvidaci.
4. Schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
5. Revokuje bod 4. usnesení č. IV/2019.
6. Schvaluje zadat k rekonstrukci střechy obecního úřadu projekční práce firmě K PROJEKT Kročil a Belžík,
s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 62 920 Kč, dále schvaluje zadat k rekonstrukci střechy
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obecního úřadu práce spojené s podáním žádosti o dotaci vč. administrace Expra z. ú. a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy na 33 000 Kč.
7. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. ke stavbě
„Mysločovice,Riedlová,kabel NN“.
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
9. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Karlem Surovcem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/60.
10. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Zbyňkem Václavíkem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/73.
11. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Josefem Omelkou, vlastníkem
pozemku p. č. 325/54.
12. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s pí Annou Michálkovou, vlastníkem
pozemku p. č. 325/72.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2019/VK o odvádění odpadních vod s MgA. Janem Peroutem.
14. Schvaluje Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového
prodeje.
15. Schvaluje s účinností od 1. 3. 2019 poskytnutí příspěvku 50 Kč na stravování zaměstnanců a uvolněných
zastupitelů formou stravenek v hodnotě 100 Kč, tj. zaměstnanec bude hradit 50 Kč z hodnoty stravenky.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.
16. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci použití provozních
prostředků k dočasnému financování platů účastníků projektu „Úspěch pro všechny“.
17. Schvaluje s účinností od 5. 2. 2019 cenu obědu pro cizí strávníky 86 Kč.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
datum vyhotovení zápisu: 6. 2. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 6. 2. 2019
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek v. r.
ověřovatelé: ing. Radim Kutra v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

.
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