Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 1. 4. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, ing. Bureš do 20:10 hodin)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: Mgr. Gregorovičová
Nepřítomni: p. Stoklásek, p. Večeřa (omluveni)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. 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 VI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl jako první bod jednání projednat situaci kolem školského
obvodu, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Utinka. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje následující program VII. zasedání:
1. Školský obvod
2. Projednání zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. VII/2019
K jednotlivým bodům programu:
Školský obvod
Starosta zrekapituloval vývoj situace ohledně školského obvodu. Komentář k návrhu dohody Obce Machová byl
obcím zaslán. Následně jsme obdrželi dva dokumenty, a to „Stanovisko obcí Machová, Hostišová, Lechotice,
Míškovice a Sazovice ke komentáři a doplnění zaslaném obcí Mysločovice dne 6. 3. 2019 k navrženému znění
dohody o školském obvodu, které zaslala obec Machová 27. 12. 2018 obci Mysločovice“ (dále jen „Stanovisko
obcí z 19. 3. 2019“) a „Otevřený dopis k problematice financování školských zařízení ZŠ Mysločovice“ (dále jen
„Otevřený dopis z 20. 3. 2019“).
Autorem Otevřeného dopisu z 20. 3. 2019 je ing. Maňásek, starosta Obce Lechotice, a jak sám na konci uvádí,
„dopis není možno z časových důvodů odsouhlasit zastupitelstvy obcí, a proto není oficiálním stanoviskem
Zastupitelstva obce Lechotice ani stanoviskem obcí školského obvodu“ (pozn. v současné době není uzavřen
žádný školský obvod, dohody vypovězeny obcemi na konci roku 2018). Dále se v tomto dokumentu uvádí, že
byl zaslán k vyjádření Zastupitelstvu obce Mysločovice, vedení Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizaci, zaměstnancům účtáren, na vědomí členu Rady Zlínského kraje pro oblast školství
i vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje. Ing. Maňásek uvádí, že „otevřenost dopisu pak
předpokládá jeho volné šíření v rámci obcí školského obvodu. Jestliže nebudou námitky vzhledem k uvedeným
skutečnostem, bude tento dopis uvolněn pro vysvětlení složité situace ohledně oddělení školních družin všem
zainteresovaným, tj. rodičům školského obvodu.“
Ing. Maňásek uvádí, že při fakturaci za školská zařízení bylo fakturováno poměrně dle počtu žáků
navštěvujících školská zařízení a ne dle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích jak uvádí
§ 180 školského zákona. Ale na konci tohoto paragrafu se uvádí „nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě“.
A k této dohodě došlo na schůzkách k vytvoření školského obvodu v roce 2013 a fakturace za „žáky
navštěvující“ nebyla za roky 2014-2018 ze strany obcí rozporována. Ze Stanoviska obcí z 19. 3. 2019 vyplývá,
že obce by při uzavření nové dohody o školském obvodu souhlasily s fakturací za „žáky s místem trvalého
pobytu v jednotlivých obcích“. Dále v dokumentu uvádí, že výdaje družiny nebyly správně očištěny o příjmy. Jak
uvádí i ředitelka školy, je toto tvrzení nepřesné a zavádějící. Dohoda o školském obvodu byla v roce 2013
uzavřena dle § 178 školského zákona, způsob financování byl domluven s obcemi na schůzkách, v minulých
letech nebyl ze strany obcí rozporován viz konec znění § 180 výše. Ing. Maňásek se v dokumentu zamýšlí nad
výší úplaty za družinu (nyní 100 Kč měsíčně), uvádí, že „nelze však akceptovat rozhodnutí vedení ZŠ
Mysločovice, které nabízí rodičům zajištění prostorů pro školní družinu, dohled nad dětmi, přípravu
smysluplného využití volného času včetně zabezpečení zájmových kroužků a výchovně vzdělávacích programů
za symbolickou úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině“. Vznáší dotaz, zda rodiče obdrželi informaci
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o tom, že školní družina při úplatě 180 Kč za měsíc je bez problému provozu schopné zařízení. Dále se
dotazuje „jak by rodiče reagovali, pokud by zjistili, že zvýšení úplaty povede k jistotě umístění dítěte ve školní
družině?“. Pro otevření dalšího oddělení družiny dle něj existuje řešení, a to stanovit novou, vyšší výši úplaty,
která by zcela pokryla výdaje. Obce by pak příspěvek za družinu nehradily. Dle něj pak „Zastupitelstva obcí
mohou poskytnout dotaci pro rodiče dětí, jestliže uznají za vhodné podpořit pobyt žáků v odděleních školní
družiny ZŠ Mysločovice.“
Mgr. Gregorovičová – je otázkou, do jaké výše jsou ochotni rodiče hradit a do jaké výše jsou ochotny obce
rodičům přispívat. Abychom v budoucnu zase neřešili opačný problém – nenaplnění kapacity družiny z důvodu
vysoké úplaty. Stanovení výše úplaty je v kompetenci školy. Škola dosud nikdy nevyužila možnost stanovení
max. výše úplaty (120 % rozpočtovaných výdajů), v roce 2015 byla úplata 79 %, 2016 47 %, 2017 36 %, 2018
61 %. Zastupitelstvem obce bylo v minulosti stanoveno, že v případě, že jsou prostory školy využívány žáky
k zájmovému vzdělávání, je to bezplatně. Bylo by nespravedlivé, aby žáci navštěvující družinu za využívání
prostor platili a v případě, že ji užívá Tymy Holešov, tak byl pronájem zdarma. Úplata se může pohybovat od
0 do 120 %, zjišťovala situaci jinde, platí se od 50 do 100 Kč/měsíc, jen v Praze je to až 350 Kč/měsíc. Pokud
bude úplata vysoká, tak hrozí, že rodiče dítě nepřihlásí. Jaký bude vývoj inflace a tím i výdajů v dalších letech?
Rodičům vznikají výdaje nejen s družinou, ale dále na obědy, školní vybavení, výlety atd. Co je pro rodiče
sociálně únosné? Postupuje se dle zákona „zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu“. Rodiče by
se měli podílet na výdajích.
Ing. Bureš – analýzou sociálního zázemí dětí byla ředitelkou stanovena daná výše úplaty. Má své ekonomické
i sociální zdůvodnění a jedná se o cenu obvyklou. Návrh ing. Maňáska by mohl být diskriminační a v případě
poklesu dětí v družině by znamenal zbytečné výdaje, které by musel zřizovatel hradit.
Mgr. Gregorovičová – rodiče neplatí nikde 100 %, dle zákona je možnost až 120 %. Naše škola je atypická tím,
že jen cca 1/6 dětí má trvalé bydliště v Mysločovicích. Ing. Maňásek v Otevřeném dopise z 20. 3. 2019 uvádí, že
„přesto, že obce měly uzavřenu dohodu o školském obvodu, přesto, že včas hradily fakturované částky, přesto
všechno škola i zřizovatel neměli zájem otevírat nové oddělení družiny a raději některým žákům ve 3. a 4. třídě
neumožnili ve školní družině pobyt“. Přitom v roce 2011 byla kapacita družiny zvýšena ze 40 na 60 žáků, v roce
2014 z 60 na 90 žáků a nyní škola usiluje o zvýšení na 120 žáků.
Starosta – koncem roku 2017 byly dokončeny stavební úpravy, navýšila se stavebně kapacita školy, ale obce
přestaly hradit za školská zařízení (za rok 2017, fakturováno v únoru 2018), na konci roku 2018 vypověděly
dohody o školském obvodu. Je neekonomické a vůči občanům Mysločovic nespravedlivé, abychom teď
navyšovali kapacitu, když se ostatní obce odmítají podílet na výdajích.
Mgr. Gregorovičová – problém je i s personálním zajištěním vychovatele ve školní družině Nové oddělení se
„vyplatí“ uzavírat až od určitého počtu žáků (30), kdy úvazek zafinancuje stát. Jinak by plat vychovatele musel
financovat zřizovatel. V současné době, po zjištění zájmu ze strany rodičů, by bylo dobré navýšit kapacitu.
Pokud se kapacita nenavýší, je potřeba ve spolupráci se zřizovatelem nastavit kritéria přijímání – např.
upřednostnit žáky z obcí ze školského obvodu (pokud bude uzavřen), žáky 1. až 3. ročníku atd. K navýšení
kapacity družiny jsou připraveny požadované dokumenty (souhlas KHS Zlín, výpis z rejstříku škol a školských
zařízení, rámcový popis personálního a majetkového zajištění, zdůvodnění- zájem ze strany rodičů)
Ing. Bureš – staráme se o školu, stavebně navýšíme její kapacitu, okolní obce nám s financováním nepomohly,
ještě nám nadávají, rozporují, zruší školský obvod, neuhradily výdaje školských zařízení za rok 2017 a 2018.
Starosta – při úplatě 180 Kč/měsíc by platba od obcí za družinu byla nulová, ale nechceme přistupovat na
platbu 120 % od rodičů.
Ing. Bureš – část Otevřeného dopisu z 20. 3. 2019 je směřována dotazy a připomínkami na školu, uvedené
skutečnosti jsme konzultovali s vedením školy, pí ředitelka je s dětmi v kontaktu stále, zjišťovala si výši úplaty,
nechce ji zvyšovat, protože v mnoha případech by to bylo diskriminační – některým dětem by to mohlo zabránit
družinu navštěvovat. V tom jsme se školou zajedno.
Pan Utinek – většina lidí z okolních obcí má informace ke škole zkreslené, potažmo neúplné.
Ing. Bureš – ing. Maňásek chce celou platbu přenést na rodiče. Že rodiče platí paušál je zkreslená informace,
rodiče se podílí na provozu školní družiny, neexistuje samostatný příjem z poskytovaných kroužků.
Mgr. Gregorovičová – znovu podává žádost zřizovateli o souhlas s navýšením kapacity družiny.
Ing. Bureš – byly to okolní obce, které odmítly uhradit za školská zařízení za rok 2017 tak jako v předchozích
letech a opakovaně na jednáních vyzvaly Obec Mysločovice, aby se oprávněnost spolupodílení se na úhradě
výdajů školských zařízení, především družiny, řešila soudní cestou. Na konci roku 2018 školský obvod
vypověděly, aby nemusely hradit za školská zařízení za rok 2019. My jsme školský obvod rušili až následně,
v roce 2019, když už v něm kromě Obce Mysločovice nikdo nebyl (pozn. viz jednání 7. 1. 2019 „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje odstoupit na základě rozhodnutí okolních obcí o odstoupení od Dohody o vytvoření
společného školského obvodu od Dohody o vytvoření společného školského obvodu uzavřené dne 30. 12. 2013
a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou
se stanoví část společného školského obvodu základní školy.“). Podmínky dohody o školském obvodu včetně
úhrad byly s obcemi uzavřeny ústně. Nikdy v minulosti nebyly zpochybněny. I v podnikatelské obchodní
legislativě funguje pravidlo, že pokud někdo opakovaně platí, tak tím jenom odsouhlasuje daný dohodnutý stav,
tedy svůj závazek i oprávněnost plnění, na základě něhož vznikl.
Zastupitelé – k navýšení kapacity může dojít, až budou uzavřeny nové dohody o školském obvodu a vyřešeny
úhrady za školská zařízení za roky 2017 a 2018. Dohody o školském obvodu je možné uzavírat i jednotlivě.
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Doposud se jednalo s obcemi se všemi kompletně, nechtěli bychom jednat s každou zvlášť, ale i to je řešení.
Pan Utinek – pan starosta Lechotic už o nás psal 2x v jejich novinách, v Otevřeném dopise z 20. 3. 2019,
snažíme se spolupracovat, reagovat na jejich návrhy, ale při respektování pravomocí zřizovatele.
Starosta – zřizovatel nyní školská zařízení zajišťuje z vlastních prostředků, nechceme navyšovat kapacitu na
úkor našich občanů. V případě zvýšení úplaty hrozí snížení počtu dětí, navýšíme kapacitu, ale při případném
snížení počtu dětí bychom museli dofinancovat mzdové výdaje na učitele.
Mgr. Gregorovičová – po podání žádosti má příslušný úřad ze zákona 90 dní na odpověď. Není možné
v mimořádném termínu jednat rychleji. Čeká se na reakci obcí, zda uzavřou obvod a uhradí závazky. Starosta –
obec se musí tedy vyjádřit nejlépe do konce dubna, aby se vše stihlo.
Mgr. Gregorovičová – kromě kapacity školských zařízení je ale nutné řešit také rozšíření kapacity samotné
školy, na příští školní rok ji má skoro naplněnu, předpokládá se 348 žáků, kapacita je 350.
Starosta – musíme přijímat do kapacity? S ohledem na výstavbu v naší obci pravděpodobně budeme
potřebovat další místa pro naše děti.
Mgr. Gregorovičová – je možno stanovit kritéria přijímání, s ohledem na zvýšenou výstavbu v obci stanovit
rezervu pro děti z obce Mysločovice. Pokud by byl uzavřen školský obvod, tak by byla ohrožena povinná školní
docházka, nyní schválená kapacita školy by pro všechny děti z obcí školského obvodu nestačila. Škola by
mohla žádat o navýšení kapacity, důvodem by ale musela být spádovost školy, tedy uzavření školského obvodu
s okolními obcemi. K navýšení kapacity školy je potřeba doložit dokumenty, požádat ministerstvo co nejdříve,
protože budou prázdniny. Prostory k navýšení kapacity máme. Bylo by třeba informovat okolní obce jaká je
situace, zápis do školy je 24. 4. 2019, hrozí, že budou přijímáni jen někteří žáci a bude ohrožena docházka.
Navrhuje navýšení kapacity z 350 na 400 žáků. Obce dohodu o školském obvodu vypověděly, aniž by měly
dojednánu či jednaly o nové dohodě dopředu. Řešit úhrady školských zařízení soudem vzešlo také od okolních
obcí.
Zastupitelé – je potřeba odpovědět na Otevřený dopis z 20. 3. 2019, vyvrátit nepravdivé informace, požadovat,
aby odpověď distribuoval všude tam, kam distribuoval tento dopis. Požádáme o navýšení kapacity, ale
v mimořádném termínu, je to obhajitelné pouze v případě, že budeme spádová škola, tzn. bude s okolními
obcemi uzavřen školský obvod. Pokud i nadále okolní obce nebudou chtít uzavřít školský obvod v souladu
s ustanoveními školského zákona, zvláště s § 180, je ohrožena školní docházka. Kdyby nastal tento případ ať
škola stanoví kritéria pro přijímání tak, aby byla vytvořena rezerva pro děti z naší obce.
Mgr. Gregorovičová – kapacitu školy je možné navýšit až o 108 žáků, což je kapacita přístavby. Bude obce
informovat, že máme zájem navýšit kapacitu, ale obce pro to musí něco udělat, jinak v mimořádném termínu
s navýšením kapacity neuspějeme. Informovala o novém propočtu nákladů na energie školských zařízení, ve
srovnání se starým propočtem jsou výdaje na energie o 10 % vyšší.
Starosta – na základě Stanoviska obcí z 19. 3. 2019 jsme vytvořili novou dohodu o školském obvodu.
S návrhem byli koncem března seznámeni zastupitelé i okolní obce. Obec Hostišová emailem upozornila, že
obce požadovaly odsouhlasení rozpočtu školských zařízení obcemi, ale v bodu V. odst. 2 dohody je uvedeno
„V září kalendářního roku, za který budou hrazeny výdaje, uspořádá Základní škola a mateřská škola
Mysločovice, příspěvková organizace schůzku k připravovaného rozpočtu školských zařízení na další
kalendářní rok.“ Zastupitelé – v odst. 1 § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, že „příspěvková organizace sestavuje rozpočet
a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel“. Dohodu požadují ponechat v navržené podobě,
schválení rozpočtu je zákonným právem zastupitelstva naší obce. Je potřeba zrušit stávající návrh dohody ze
7. 1. 2019 a schválit nový. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 8.
usnesení č. IV/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. VII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje návrh Dohody o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. VII/2019
2. Projednání zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Stav kolem pozemku vedle chodníku ke škole (viz minulá zasedání) – stále čekáme na protokol
z katastrálního úřadu.
Dotace pro JSDHO (viz minulá zasedání) – smlouva se ZK uzavřena, vybavení pořízeno, čeká se na
formulář závěrečné zprávy od ZK.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – čeká se na rozhodnutí k žádosti o dotaci.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulé zasedání) – změna způsobu
využití pozemku zatím neprovedena, nebyl dodán geometrický plán.
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) – budoucí smlouvy o právu provést stavbu připraveny k podpisu s vlastníky pozemků, budou
postupně oslovováni. Pan Jurášek – p. Palka zatím nesouhlasí s částí kanalizace na svém pozemku, dle něj jde
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o znehodnocení pozemku, nevadí mu, že kvůli němu nebude možná obec odkanalizovaná. Přípojné místo
elektriky je v jednání, máme návrh smlouvy, vyjádření bude zapracováno do projektu.
- Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulá zasedání) – zázemí obřadní místnosti
je potřeba vybavit vestavnou skříní, do obřadní místnosti pořídit běhoun, 2 židle (pro hudebníka a obsluhu), pro
zamezení poškození podlahy při volbách zátěžový koberec. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zafinancování dovybavení obřadní místnosti a jejího zázemí, k tomu schvaluje
rozpočtové opatření – krytí těchto výdajů ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. VII/2019
Volební program (viz minulá zasedání) – bude zveřejněn na stránkách obce.
Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Kudláčkovými (viz minulá zasedání) – čeká se na
zavkladování do katastru, předána.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – čeká se na výsledek žádosti o dotaci.
Kulturní akce v roce 2019 (viz minulá zasedání) – vítání občánků proběhne 18. 5. 2019, přihlášeno zatím
10 dětí, pravděpodobně jich bude 11. Vítání proběhne ve třech etapách, hudební produkci zajistí p. Jurášek,
dárky + květiny p. Utinek.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – návrh předložen, cenová nabídka cca 40 tisíc Kč. Zastupitelé
požadují betonové schody, zábradlí v kuse, horní madlo vcelku kvůli bezpečnosti starších občanů, bez
vyhlídky. Dále požadují výběr z min. tří variant, p. Jurášek – zajistí další dva návrhy. Pan Utinek – chceme tři
rozdílné návrhy schodů, o návrzích by mohli hlasovat občané.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – jednáno o odkupu pozemků.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
nemáme žádné zprávy ohledně podaného odvolání.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice – úlevy na dani z nemovitostí pro majitele pozemků
s biokoridorem jsou možné, na základě individuálně podané žádosti finančnímu úřadu, rozhodnutí o prominutí je
na FÚ, záleží, o jakou lokalitu se jedná, není to nárokové. Starosta zajistí nabídky na projekční práce, ze 70 %
by byl na obecních pozemcích. Je k tomu poskytována 100 % dotace. Starosta zajistil nabídky:
ARVITA P spol. s r.o.
66 900 Kč + DPH
Ing. Miroslava Beňová 87 000 Kč + DPH
Atelier 6 senses s.r.o. 86 000 Kč + DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat projekční práce k regionálnímu
biokoridoru společnosti ARVITA P spol. s r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 66 900 Kč + DPH.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. VII/2019
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulé zasedání) – farnost plánuje zrušit trávník a dlaždice,
prostor zamýšlí udělat v mlatu, jak je z druhé strany.
Ořez dubu u márnice (viz minulé zasedání) – nabídka prací za 8 900 Kč, mělo by se snad zrealizovat
ještě letos. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat ošetření dubu
u márnice firmě p. Radovana Kučery a pověřuje starostu zadáním prací za 8 900 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. VII/2019
Průběh výstavby k Machové (viz minulé zasedání) – fotky předsedou stavebního výboru zasílány, je
potřeba k nim doplňovat p. č. Je potřeba požádat o přípojné místo pro elektriku k veřejnému osvětlení, dodělat
bezdrátový místní rozhlas.
Platby za školská zařízení za rok 2018 (viz minulé zasedání) – dopisem z 21. 3. 2019 Obec Hostišová
požádala o vysvětlení poslední fakturace, tvrdila, že jsme rok 2018 fakturovali 2x. Dopisem z 26. 3. 2019 jí bylo
toto tvrzení vyvráceno. Podobnou žádost jsme dnes obdrželi i od Obce Sazovice, v nejbližší době jí bude
odpovězeno.
Mgr. Gregorovičová – toto bylo tvrzeno i na Machové, kam se spolu se zástupcem vypravila objasňovat situaci
kolem školy, shromáždili se tam i ostatní starostové, tvrdili, že se za rok 2018 platilo 2x.
Starosta – očekáváme žádosti i od ostatních obcí.
Dosazení stromků do poldru směrem na Míškovice (viz minulá zasedání) – starosta jednal na Povodí
Moravy, výsadbu požadují na podzim, jsou ochotni přispět na materiál.
Obecní noviny – jarní číslo vyjde do Velikonoc.
3. Různé
Žádost o finanční příspěvek, Domov pro seniory Napajedla, p.o. - starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Domovu pro seniory Napajedla,
p.o. na provoz sociální služby v roce 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.

4

Informace z DSO Mikroregion Žídelná – řeší se úprava jízdních řádů od prosince 2019. Pro Mysločovice
dochází k navýšení spojů, hlavně na Otrokovice. Projednávalo se vytvoření pasportů, je k tomu dotační titul
95 %, žádosti je třeba podat do konce srpna 2020, my budeme dělat pasport kanalizace, předpokládaná
spoluúčast obce cca 26 tis. Kč.
Pověřenec GDPR – loni uzavřená smlouva končí k 30. 4, je připraven dodatek s lepšími finančními
podmínkami, úspora 1 500 Kč měsíčně. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
pro zajištění agendy GDPR pro Obec Mysločovice uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s Bc. Jakubem Borkem na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. VII/2019
Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy - jedná se o vyřazení p. č. 711,
výměry 360 m2, z pronájmu. Jedná se o svodný příkop v rámci poldru od lesa k cestě, teče v něm voda, nelze
obhospodařovat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 6
k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. VII/2019
Návrh Dodatku smlouvy o dílo ke změně č. 1 ÚP Mysločovice – jedná se o navýšení ceny za
zpracování změny územního plánu z důvodu zapracování odchylek plánované kanalizace od územního plánu,
celkem 7 260 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo Změna č. 1 ÚP Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. VII/2019
Převod pozemků p. č. 463/1 a 463/2 do majetku obce – ÚZSVM reagoval na naši žádost z roku 2006
ohledně převodu výše uvedených pozemků. Jedná se o pozemky u čp. 65 a 226, jsou zde vedeny sítě, jedná se
o veřejné prostranství. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti
o bezplatný převod pozemků p. č. 463/1 a 463/2 v k. ú. Mysločovice z od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na Obec Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. VII/2019
Možnost úspory energií – zástupce innogy nám předložil nabídku na úsporu energií, jedná se
o cca 28 tis. Kč za dva roky. Vzhledem k dalším nákladům – na přechod k jinému dodavateli – nebudeme zatím
dodavatele měnit. Nabídka od setrimeobcanům.cz – nabízí úspory na energiích, zpracovávali nabídku i pro
okolní obce, můžeme zprostředkovat občanům schůzku na HZ.
Nový vzhled obecních stránek – současný vzhled stránek má původ v roce 2001, stránky je třeba změnit
zastaralou nevyhovující grafiku, rozložení atd. Máme srovnatelné nabídky od firmy Galileo Corporation, s.r.o. na
cca 73 tis. Kč bez DPH a od stávajícího dodavatele firmy ANTEE s.r.o. na 35 tis. Kč bez DPH. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat úpravu www stránek obce firmě ANTEE s.r.o.
a pověřuje starostu obce zadáním objednávky na 35 tis. Kč bez DPH.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. VII/2019
Smlouva o odvádění odpadních vod – došlo ke změně vlastníka nemovitosti, je potřeba uzavřít smlouvu
s novým vlastníkem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
č. 2/2019/VK o odvádění odpadních vod s pí Františkou Kadlčákovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. VII/2019
Žádost ZŠMŠ o schválení změny odpisového plánu od 1. 4. 2019 – pořízen kamerový systém, navyšuje
se měsíční odpis. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 4. 2019, měsíční odpis ve výši
48 643,35 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. VII/2019
Dohoda o provedení práce s p. Večeřou – jedná se činnosti k zajištění voleb do EP, Jedná se o práce,
které nebudou spojeny s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce na činnosti k zajištění voleb do
Evropského parlamentu s p. Večeřou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. VII/2019
Převod CODEXISu ONLINE na novou generaci Codexisu – CODEXIS GREEN – jedná se o námi
užívaný komplexní právní informační systém, pro obec nezbytný, ukončuje se stávající servisní smlouva, cena
za licenci k nové servisní smlouvě je 5 929 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
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schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 490190918 programového vybavení CODEXIS® GREEN se společností
ATLAS consulting spol. s r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. VII/2019
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem – p. Utinek zajistí nabídku.
Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Dušanem Zuzaníkem,
vlastníkem pozemku p. č. 325/56.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. VII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s p. Vladimírem Kašparem, vlastníkem pozemku p. č. 325/49.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. VII/2019
4. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 26 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. VII/2019
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 6. 5. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 1. 4. 2019
ve 22:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2019
Rekapitulace usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 4. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program VII. zasedání:
1. Školský obvod
2. Projednání zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Utinka.
2. Revokuje bod 8. usnesení č. IV/2019.
3. Schvaluje návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01.
4. Schvaluje zafinancování dovybavení obřadní místnosti a jejího zázemí, k tomu schvaluje rozpočtové
opatření – krytí těchto výdajů ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Schvaluje zadat projekční práce k regionálnímu biokoridoru společnosti ARVITA P spol. s r.o. a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy na 66 900 Kč + DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje zadat ošetření dubu u márnice firmě p. Radovana Kučery a pověřuje starostu zadáním prací za
8 900 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.
7. Schvaluje pro zajištění agendy GDPR pro Obec Mysločovice uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
s Bc. Jakubem Borkem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
9. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Změna č. 1 ÚP Mysločovice.
10. Schvaluje podání žádosti o bezplatný převod pozemků p. č. 463/1 a 463/2 v k. ú. Mysločovice z od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Mysločovice.
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11. Schvaluje zadat úpravu www stránek obce firmě ANTEE s.r.o. a pověřuje starostu obce zadáním objednávky
na 35 tis. Kč bez DPH.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2019/VK o odvádění odpadních vod s pí Františkou Kadlčákovou.
13. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
od 1. 4. 2019, měsíční odpis ve výši 48 643,35 Kč.
14. Schvaluje uzavření dohody o provedení práce na činnosti k zajištění voleb do Evropského parlamentu
s p. Večeřou.
15. Schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 490190918 programového vybavení CODEXIS® GREEN se
společností ATLAS consulting spol. s r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Dušanem Zuzaníkem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/56.
17. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Vladimírem Kašparem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/49.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
datum vyhotovení zápisu: 8. 4. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 4. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Václav Utinek v. r.
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