Plnění Místního programu obnovy vesnice Obce Mysločovice na období 2010–2014 (po projednání
v zastupitelstvu obce 1. 9. 2014 zveřejněno v podzimním čísle Obecních novin)
Rok 2010
Projednání návrhu územního plánu
Dořešení napojení hasičské zbrojnice na jímku – odstraněno připojení kanalizace z budovy
hasičské zbrojnice na ČOV u čp. 104, vybudování jímky na vyvážení ve dvoře hasičské zbrojnice.
Rok 2011
Projednání a schválení návrhu územního plánu – po zapracování všech návrhů a připomínek
nabyl právní moci 31. 8. 2012.
Dokončení úprav prostoru za obchodem – v rámci brigád členů SDH byly uklizeny prostory
bývalého stavebního dvora a ve spolupráci s Obcí proveden návoz zeminy.
Dokončení projekčních prací a výstavba cyklostezky pod hřbitovem – akce spolufinancovaná
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Obce Mysločovice a rozpočtu Obce
Sazovice v celkové výši 4 159 385 Kč.
Oprava veřejného osvětlení etapa I. – provedena výměna cca 1/3 osvětlení v části obce Stránka,
středu obce a částečně v ulici k Míškovicím. Využití dotace z programu Podpora obnovy venkova
Zlínského kraje, celkové náklady byly cca 173 000 Kč.
Vypracovaný a schválený návrh Bezbariérové trasy obce Mysločovice – studie doporučená
k financování z dotačních titulů Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, rozdělená do
čtyř etap:
1. Silnice III/43827 Mysločovice, místo pro přecházení u ZŠ
2. Bezbariérové chodníky Mysločovice
3. Bezbariérové zpřístupnění společenského sálu obce Mysločovice
4. Revitalizace centra obce
Dokončení projekčních prací na projektu přecházení přes komunikaci u školy – zpracování
projektové dokumentace a příprava na realizaci.
Úprava dvora hasičské zbrojnice – provedeno zpevnění prostor dvora hasičské zbrojnice,
asfaltový vjezd + zpevnění a vydláždění části dvora, celkové náklady 202 545 Kč. V rámci brigád
SDH vydlážděna zbývající část a opraveny prostory sklepa.
Řešení problému sběrného místa I. etapa – přemístění kontejnerů na tříděný odpad z parkoviště
před obchodem (sklo, papír, plasty, kov) do upravených prostor ve dvoře HZ.
Průběžná údržba obce a zeleně v obci – ve spolupráci se členy Mysliveckého sdružení Háj
upravena část zeleně podél cesty k Salášku. Další brigáda na údržbu zeleně na cyklostezce. Ořez
stromů v centru obce a na hřbitově.
Rok 2012
Realizace nového územního plánu – po zapracování všech návrhů a připomínek nabyl právní
moci dne 31. 8. 2012.
Dokončení úprav prostoru za obchodem – výsadba zeleně – v rámci brigád členů SDH upravena
plocha a zasazena tráva.
Začátek prací na komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Mysločovice.
Pokračování přípravných prací na výstavbě suchých poldrů a jejich možná výstavba –
postupně probíhají výkupy a směny pozemků potřebných k výstavbě poldru naproti „Andělky“.
Realizace projektu přecházení přes komunikaci u školy – I. etapa bezbariérová trasa – v rámci
zvýšení bezpečnosti především dětí, které navštěvují základní školu, vybudováno místo pro
přecházení přes cestu směrem na Lechotice. Akce spolufinancovaná z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury a rozpočtu Obce Mysločovice v celkové výši 268 453 Kč.
Průběžná údržba obce a zeleně v obci – ve spolupráci se členy Mysliveckého sdružení Háj
a dalšími dobrovolníky z obce upravena zbývající část zeleně podél cesty k Salášku, nadále se
pravidelně udržuje. Prořez výsadby za Saláškem. Kácení přestárlých topolů směrem na Sazovice
a podél cesty k lesu.
Oprava zídky a oplocení u hřbitova, vybudování levostranného chodníku – podána žádost
o dotaci z POV Zlínského kraje – nepodpořeno. Celková částka 385 144 Kč hrazena z rozpočtu

obce a z příspěvků okolních obcí na základě uzavřených dohod o provozování veřejného
pohřebiště.
Rozšíření zeleně v obci, nákup zahradní techniky pro údržbu obce (malotraktor) – provedena
náhradní výsadba v místech kácení topolů. Zakoupena nezbytná technika pro údržbu obce
(malotraktor, vlečka, radlice na sníh, zametač, mulčovač a rozmetadlo na posyp) – celková investice
733 373 Kč.
Veřejné osvětlení k Machové, k výstavbě nad školou – celková investice 84 272,36 Kč.
Odpočívadlo u cyklistické stezky – celková investice 47 059,51 Kč, montáž provedena formou
brigády členů SDH.
Rok 2013
Zbudování parkoviště v horní části u hřbitova – vybudované v rámci opravy zídky a oplocení
hřbitova.
Nákup zahradní techniky pro údržbu obce (sekačka) – nákup čtyřkolové sekačky pro sečení
veřejných prostranství za 75 900 Kč.
Příprava výstavby víceúčelového sportoviště – zpracování projektové dokumentace pro
sportoviště v zahradě základní školy, vydáno stavební povolení, celkové výdaje 129 220 Kč.
Průběžná údržba obce a zeleně v obci – ve spolupráci s příznivci výstavby cykloparku a členy
Mysliveckého sdružení Háj provedeno doplnění chybějící výsadby dubového porostu v Háji. Úklid
prostor za Saláškem.
II. etapa bezbariérová trasa – bezbariérové chodníky – rekonstrukce chodníku od obchodu ke
škole včetně autobusové zastávky a prostranství před vchodem do školy. Akce spolufinancovaná
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Obce Mysločovice v celkové výši
1 475 876 Kč.
Zateplení Domu služeb – celkové náklady ve výši 554 969 Kč hrazeny z rozpočtu obce
a z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí.
Dešťový lapák před čp. 197 – odvodnění komunikace vybudováním silniční vpusti a kanalizace
v hodnotě 41 451 Kč.
Rok 2014
Vybudování výstražných protipovodňových zařízení včetně bezdrátového rozhlasu – součást
projektu Mikroregionu Žídelná – II. etapa, celkové náklady 1 009 382 Kč hrazené z rozpočtu obce
a z dotačního titulu SFŽP.
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice – probíhá společně s rekonstrukcí
budovy hasičské zbrojnice – rozšíření kapacity sálu a kuchyňky, vybudování výtahu a
bezbariérového přístupu, zateplení objektu. Předpokládané náklady ve výši cca 10 939 000 Kč
budou hrazeny z rozpočtu obce a z dotačních titulů Státního zemědělského intervenčního fondu,
Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva kultury ČR.
Oprava dětského hřiště u MŠ – již potřetí podána žádost na revitalizaci dětského hřiště na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – nepodpořeno. Každoročně probíhá základní údržba.
Oprava veřejného osvětlení etapa II. – v centru obce, v areálu mateřské školy a u základní školy
proběhla výměna svítidel za parková LED svítidla, dále od kostela k Sazovicím a v ulici ke
hřbitovu vyměněna stará svítidla za moderní úsporné LED osvětlení. Cena za 17 ks svítidel
138 895 Kč rozdělena do splátek v období 5 let, 15 ks parkových svítidel zapůjčeno s možností
odkupu za 61 166 Kč.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ – podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Rekonstrukce kuchyně bude spojena s navýšením kapacity výukových prostor
a šaten základní školy.
Rozšíření a údržba zeleně v obci – probíhá průběžná výsadba zeleně jak v centru obce (prostory
za obchodem), tak i v okolí (Salášek, Háj). Vypracovaná projektová dokumentace a schválený
dotační titul k akci s názvem Obnova krajinných struktur na k. ú. Mysločovice. 1. část – obnova
„hájské meze“ od Háje směrem k Borčí, 2. část – doplnění a nová výsadba u cesty od školy
k Tetoru, 3. část – výsadba stromů a křovin, která bude jak zajišťovat protierozní ochranu půdy, tak
také vymezí hranici katastru s obcí Míškovice. Náklady ve výši 587 259 Kč budou
spolufinancovány z prostředků Státního fondu životního prostředí.

III. etapa bezbariérová trasa – výtah hasičská zbrojnice – společně s rekonstrukcí budovy
hasičské zbrojnice – viz Rekonstrukce sociálního zařízení v budově HZ.
Do dalších let byly odsunuty
Realizace výstavby suchých poldrů – výstavba poldru na bezejmenném přítoku míškovického
potoka (naproti Andělky) přislíbena investorem Povodí Moravy, s. p. na rok 2015, vydáno stavební
povolení. Na poldr na vodním toku Racková zajišťujeme v rámci probíhajících komplexních
pozemkových úprav potřebné vlastnictví dotčených pozemků. Zpracovává se projektová
dokumentace, která po skončení KPÚ bude nahrazovat územní rozhodnutí.
Zároveň probíhá ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. příprava projektové dokumentace k revitalizaci
vodního toku Racková v úseku od mostu na Lechotice po soutok přepadu z „Duče“ pod hřbitovem.
S Povodí Moravy, s. p. probíhají jednání ohledně čištění míškovického potoka, vydán souhlas
Odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína.
Možná výstavba víceúčelového sportoviště – vypracována projektová dokumentace, vydáno
stavební povolení. Momentálně se zjišťují možnosti využití dotačního titulu na realizaci akce.
Rekonstrukce kotelny základní školy – výměna kotlů – vypracována projektová dokumentace na
opravu teplé užitkové vody, která bude spojena s rekonstrukcí kotelny. Celková rekonstrukce zatím
nesplňovala podmínky doposud vyhlášených dotačních titulů. Kapacita kotlů, které jsou v současné
době v provozu, je po zateplení budov dostačující.
Rekultivace pozemku za Saláškem a jeho následné zalesnění – bude spojeno s uložením zeminy
z výstavby poldrů, prozatím využíváme pro zelený odpad.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu – střecha, vnitřní prostory, výměna oken, rekonstrukce
elektrických rozvodů a výmalba v knihovně – nerealizováno z důvodu nedostatku finančních
prostředků a absence potřebných dotačních titulů.
Realizace všech uvedených akcí je samozřejmě závislá na finančních možnostech Obce Mysločovice
a především na možnostech čerpání dotačních titulů k těmto akcím.
Schváleno Zastupitelstvem Obce Mysločovice: 7. února 2011, bod 9. usnesení č. V/2011.
Upraveno na jednání zastupitelstva obce:
dne 10. října 2011, bod 3. usnesení č. XV/2011,
dne 3. prosince 2012, bod 9. usnesení č. XXXI/2012,
dne 4. listopadu 2013, bod 12. usnesení č. XLII/2013.
Toto je výčet hlavních větších investičních akcí. Obec Mysločovice samozřejmě v uplynulém volebním
období prováděla ze svého rozpočtu další nezbytné údržbové práce na svém majetku – opravy místních
komunikací, chodníků, obecních budov, kanalizací a další. Ne všechny aktivity jsou dotačně podporovány,
nicméně se nám dařilo úspěšně získávat další finanční podpory, například na vytvoření pracovních
příležitostí pro zaměstnance obce nebo na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů,
kterou jsme jako obec ze zákona povinni zřizovat.
Pavel Žák, starosta obce

