Obec Mysločovice
Zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 6. 2016 od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina (Ing. Kutra od 18:05 hodin)
hosté: ///
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 XXI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Stokláska. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXII. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Juráška a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XXII/2016
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Svazek obcí „Čisté Zlínsko“
3. Žádost ZEMET spol. s r.o. Tečovice
4. Smlouva o odvádění odpadních vod
5. Žádost DFS Ječmínek
6. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, o. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulé
zasedání) – p. Milan Dřímal se neozval s termínem schůzky s pí ředitelkou ZŠMŠ na OÚ, starosta vyzval
zastupitele za TJ SOKOL, aby zjistili aktuální stav.
− Pronájem bytové jednotky č. 104/9 (viz minulé zasedání) – na shromáždění vlastníků bytových
jednotek bylo odsouhlaseno zvýšení platby do fondu oprav z 558 Kč na 884 Kč, schválený nájem by tak
nepokrýval platby obce za byt. Starosta jednal s nájemkyní o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu,
souhlasila. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu bytu – bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích s tím, že nájemné a platby za
plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory činí měsíčně 2 395 Kč a nájemce doplatí jistotu do
výše 2 395 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Směna části pozemku p. č. 585 (viz minulá zasedání) – geometrický plán hotov, Kamencovi uhradili
polovinu nákladů, bude uzavřena smlouva, zavkladována na katastru.
− Územní studie k lokalitě za školou (viz minulá zasedání) – MMZ požaduje úpravu, ing. arch. Dřímal
provede, budeme čekat na vyjádření.
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – dvě majitelky pozemky prodají, požadují tržní
hodnotu odpovídající stavebnímu pozemku v katastru obce. Mgr. Jančík – obec prodává takové pozemky
za 200 Kč/m2. Ing. Kutra – Zemetu jsme se zavázali na 50 Kč/m2, 200 Kč/m2 by pro rozpočet obce byla
velká zátěž. Starosta – není znám počet potřebných m2, není projekt – neřeší se, protože nejsou vyřešeny
pozemky. Z majitelů v Mysločovicích se ing. Kutrovi nepodařilo spojit s Dřímalovými, starosta jednal
s p. Večeřou, ale zatím nemá od něj nic podepsáno. Zastupitelé podpořili návrh starosty odpovědět dvěma
majitelkám v tom smyslu, že pokud bude cena dle znaleckého posudku nižší než 50 Kč/m2, tak obec cenu
za 1 m2 při prodeji dorovná do 50 Kč/m2, takto to sdělí i Lesům ČR. Na MMZ sdělí, že výkup některých
pozemků je neprůchodný a bude se žádat o možnosti úpravy podmínek projektu.
- Žádost o prodej pozemku pod starou částí hřbitova obci (viz minulá zasedání) – dle sdělení
p. Šálka bychom měli tento týden obdržet návrh smlouvy, uvidíme, jaké tam budou podmínky.
- Část kanalizace ke hřbitovu (viz minulá zasedání) – úkol pro Mgr. Jančíka a p. Dovrtěla - sepsat
s pamětníky, kdy a jak se tato kanalizace budovala, trvá. Pan Dovrtěl oslovil pí Mrlíkovou, ale žádné
informace nezískal.
- Smlouva o pronájmu pozemku k singltreku p. Utinkovi (viz minulá zasedání) – p. Utinek smlouvu
podepíše, je třeba zhotovit informační tabule, starosta navrhuje jejich zafinancování z rozpočtu obce.
Mgr. Jančík – problémy vznikají v období klidu, kdy je singltrek zavřený, je třeba pořádně upevnit zákazy
vjezdu do singltreku na všechny vstupy. Starosta – dole u posezení – hlavního vstupu, na konci, k márnici,
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u čp. 225. Úkol pro starostu - zajistit doplnění výměry k pronájmu, záměr pronájmu části pozemku za
podmínky provozování singltreku zveřejnit na úřední desce obce, trvá.
- Dotace na opravu pamětních desek a válečných hrobů (viz minulá zasedání) – zatím žádné zprávy
od kameníka z Hostišové.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – schůzky stavebního výboru 18. 5. se účastnil i p. Císař
z NET Development – řešili problém se stavební firmou, věcná břemena mají dořešena. Bylo mu sděleno,
že plánujeme zpracování studie na lokalitu B11, nebrání se tomu, ale chce její návrh. Starosta jednal
ohledně zhotovení studie na MMZ, vypracují nám zadání. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zadání vypracování Územní studie k lokalitě B11 ing. arch. Martinu Dřímalovi za
cenu 9 980 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXII/2016
− Žádost o dotaci na MŠMT k projektu rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny
v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz minulá zasedání) – Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace navýšení
kapacity ZŠ vč. prováděcí dokumentace.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Ing. Kutra - na schůzce stavebního výboru 18. 5. ing. arch. Dřímal prezentoval možnosti rozšíření kapacity
ZŠ. Rozšíření šaten a možnost dalších kabinetů vedle hlavní budovy, čtyři učebny vč. kabinetů a WC nad
stávající budovou školní jídelny a kuchyně (nádstavba s rovnou střechou), rekonstrukce jídelny, družin
a kuchyně, rozšíření parkovacích ploch kolem školy, úpravy přerostlé zeleně. Původně uvažovaná půdní
vestavba na hlavní budově není technicky možná.
Starosta – střecha na budově školní jídelny by se stejně musela rozebrat. Mgr. Jančík – rozšíření
parkování by bylo zbytečným luxusem, pokud bychom ho měli hradit z vlastních zdrojů. Starosta – mohlo
by to být součástí dotačního titulu. Ing. Bureš – návrh je rozšířit možnosti parkování v prostoru, kde bývá
umístěn kontejner při sběru papíru, místa jsou snadno zbudovatelná.
Starosta navrhuje schůzku s ředitelkou školy, poptat projekt je třeba co nejdříve kvůli žádosti o dotaci.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – starosta jednal s pí Zipsovou, nechce prodat, a Baťkovými – souhlasí
s prodejem pozemku pod chodníkem, musí se vydělit 8 m2. Zítra proběhne schůzka s geodetem
k upřesnění hraničního bodu. Jak bude geometrický plán hotov, začne se pracovat na smlouvě.
− Smlouvy o odvádění odpadních vod s majiteli bytů na čp. 104 (viz minulá zasedání) – úkol pro
Mgr. Jančíka – podepsat smlouvu s p. Rozehnalem, trvá.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol pro starostu - svolat schůzku s Vak k upřesnění
podmínek převodu jejich kanalizace na obec, trvá.
− Akce „Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21“ (viz minulá zasedání) – smlouva o dílo
podepsána, začne se tento týden.
− Pronajímané pozemky určené k zatravnění, vytyčené Státním pozemkovým úřadem (viz minulá
zasedání) – KLM zaselo, Mgr. Jančík – dokončení vytyčení II. etapa bude, až se tráva trochu chytí, za
vhodného počasí.
− Veřejné osvětlení ke škole (viz minulá zasedání) – rekonstrukce probíhá. Pan Stoklásek – škola má
zájem o tři stávající sloupy VO, nahradit jimi betonové rozlámané ve dvoře ZŠ, svítidla mají.
− Aktualizace územního plánu obce (viz minulá zasedání) – připomínky zastupitelů k návrhu Zprávy pro
aktualizaci územního plánu připravené MMZ předány na MMZ.
− Smlouvy Míškovický poldr (viz minulá zasedání) – schůzka se zástupci Povodí Moravy s.p., proběhla.
Zeleň zrealizují, nedostatky budou reklamovat v rámci záruky, my se budeme o zeleň starat. K dotaci
z rozpočtu obce pí Pitříková přepracovala jejich návrh na naše podmínky poskytování veřejné finanční
podpory, s úpravou smlouvy souhlasí. Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhy dokumentů.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dohody o spolupráci
a údržbě výsadby zeleně ke stavbě „Poldr Mysločovice“ s Povodím Moravy, s.p.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XXII/2016
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 776
a 759 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XXII/2016
VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce se bude schvalovat na příštím zasedání.
− Prodej části pozemku p. č. 93 (viz minulá zasedání) – smlouva s p. Pitříkem uzavřena, platba
provedena, čeká se na odsouhlasení dělení pozemku MMZ, poté bude podán návrh na vklad do katastru.
− OÚ je orgánem činným ve věcech dopravně správních řízení, které se týkají místních komunikací
na katastru obce (viz minulá zasedání) – MMZ veřejnoprávní smlouvu o výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací na území obce Mysločovice zatím nedodal.
− Dotace na vybavení knihovny technikou (viz minulá zasedání) – starosta dolaďuje technické
podrobnosti k výběrovému řízení.
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− Akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice“ (viz minulé zasedání) – probíhá, kotelna vyklizena.
− Akce „ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch“ (viz minulé zasedání) – začala.
− Akce „Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5 – etapa č.5“ (viz minulé
zasedání) – zatím nemáme rozhodnutí o dotaci.
− Rekonstrukce dětského hřiště (viz minulá zasedání) – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele k akci „V Mysločovicích si děti hrají“
(rekonstrukce dětského hřiště).“ K návrhu nebyly připomínky. (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XXII/2016
− Schválení řádu pohřebiště a Smlouvy o nájmu hrobového místa (viz minulé zasedání) – smlouva
o nájmu hrobového místa by se mohla změnit v souvislosti s převodem pozemku pohřebiště na obec.
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením zastaralých knižních polic (inv. č. 570, pořizov. cena 8 160 Kč)
(viz minulé zasedání) – starosta informoval zastupitele, že se nejedná o univerzální nábytek, který by se
dal využít jinde. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení knižních
polic (inv. č. 570) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové
organizace a jejich ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Škoda na obecním majetku – poškození stromků (viz minulé zasedání) - Policií ČR byla podána
žaloba k soudu.
Svazek obcí „Čisté Zlínsko“
Starosta byl pozván pouze na první schůzku v listopadu 2015, kde byla prezentována vize budoucí
odpadové strategie zlínského kraje. Na další setkání mu už pozvánky nepřišly. Na další schůzky byly
pozvány obce, kterým sváží odpad TS Zlín (s.r.o.). Usilují o vznik svazku obcí, který získává větší
procentuální podíl dotací než s.r.o. Momentálně jim chybí do počtu obce, proto oslovili i ty obce, kterým
odpad sváží jiné společnosti. Hostišová a Sazovice nepřistoupily. Ceny za svoz jsou srovnatelné s cenami,
které máme od TS Otrokovice. Zjišťoval zkušenosti starostů obcí sdružených ve svazku skládky Bystřice
pod Hostýnem, spokojeni nejsou, obce vystupují. Zastupitelé se shodli, že do svazku obcí nevstoupíme.
Žádost ZEMET spol. s r.o. Tečovice
Jedná se o žádost o úhradu škody ve výši 7 668 Kč na zlikvidovaném porostu pšenice při výstavbě Poldru
Mysločovice. Výstavbu provádí Povodí Moravy, s.p. a škodu odmítá hradit, protože ji nemá v rozpočtu
a odkázal je na Obec Mysločovice. Zlikvidovaný porost se nacházel na obecním pozemku p. č. 776.
V době setí na podzim 2015 jim nikdo nedokázal odpovědět, zda stavba bude zahájena v příštím roce
nebo někdy v budoucnu. Také termín ukončení pozemkových úprav jim Státní pozemkový úřad nedokázal
sdělit, proto prý ani nevěděli, zda obecní parcely budou mít v roce 2016 v pronájmu nebo ne.
Starosta – opravdu se nevědělo, kdy se začne stavět, ale KPÚ už byly v září hotové. Mgr. Jančík – sice
zhodnotili náš pozemek, ale neměli právní titul k tomu, aby zaseli, pozemek neměli v pronájmu. My jsme
jim škodu nezpůsobili, způsobili si ji sami, když oseli pozemek, ke kterému nemají právní vztah. Ing. Kutra
navrhl vysvětlit p. Václavkovi, že my jako obec jsme neměli vliv na zahájení stavby. Ing. Bureš – povinnost
k úhradě škody nemáme, jednalo by se o VFP. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 7 668 Kč ZEMET spol. s r.o. za zlikvidovaný
porost pšenice při výstavbě Poldru Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
Smlouva o odvádění odpadních vod
V souvislosti se změnou občanského zákoníku je třeba upravit vzor smlouvy o odvádění odpadních vod
(viz příloha). Také je třeba schválit smlouvu s TJ SOKOL – odvádění odpadních vod z restaurace na
sokolské zahradě. S oběma dokumenty byli zastupitelé předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje znění vzoru Smlouvy č. ……/201…/VK o odvádění odpadních
vod a současně uzavření Smlouvy č. 1/2016/VK o odvádění odpadních vod s TJ SOKOL Mysločovice, z.s.“
K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXII/2016
Žádost DFS Ječmínek
Vedoucí souboru žádají o uzavření dodatku ke smlouvě o VFP tak, aby si z této VFP mohli zakoupit
aparaturu, která bude DFS Ječmínek soužit ke zkouškám a vystoupení na festivalech. Dle uzavřené
smlouvy nyní nemají možnost z podpory pořídit tento druh majetku. Zastupitelé po zvážení všech okolností
souhlasí s pořízením aparatury. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysločovice číslo: VPS-2016-04 s tím, že z dotace může být pořízena aparatura, která bude DFS
Ječmínek soužit ke zkouškám a vystoupení na festivalech.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Žádost o finance na náklady spojené s přípravou akcí roku 2016 pro zdravotně postižené děti. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí dotace 1 000 Kč Asociaci rodičů
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a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.“ K návrhu nebyly připomínky. .
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
Různé
− Žádost Střediska volného času, p.o. o úpravu doby nájmu sálu na HZ – dle uzavřené smlouvy
využívají sál HZ každou středu v měsíci vyjma měsíců července a srpna. Žádají o rozšíření doby
nevyužívání o měsíce červen a září. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice se Střediskem volného času, p.o s tím, že nájemce je oprávněn využívat předmět nájmu ke
tréninkům tance jeden den v týdnu – vždy ve středu od 13:15 do 14:15 hodin, vyjma měsíců června až
září.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XXII/2016
− Žádost pí Riedlové o předběžné schválení vedení stokové kanalizace přes obecní pozemek –
jedná se o vedení kanalizace z pozemku p. č. 141/1 přes pozemky obce p. č. 421 a 570. Na pozemku
p. č. 570 je již zbudována soukromá stoková kanalizace – pro čp. 227-229. Existují dvě možnosti: 1) napojit
se na kanalizaci u čp. 195 při zbudování přečerpávací stanice, 2) napojit se na soukromou kanalizaci pro
čp. 227-229. Mají zájem jednat se stávajícími vlastníky této soukromé kanalizace o připojení k nim.
Mgr. Jančík – nesouhlasí, jednalo by se o duplicitní kanalizaci pod jednou cestou, mohl by vzniknout
problém s ochrannými pásmy. Na naši kanalizaci budeme napojovat dvě kanalizace vedle sebe. Starosta –
do budoucna by to pro nás mohla být výhoda. Dejme jim podmínku, že pokud se obec stane vlastníkem
kanalizace Vaku v obci, tak nám jimi zbudovanou kanalizaci zdarma převedou. Pan Jurášek – kapacitně
soukromá kanalizace odpovídá kolika RD? Starosta – třem + domům na pozemku p. Vladimíra Večeři.
Starosta – další kanalizace by nám mohla pomoci s odvodem dešťové vody. Do budoucna v celé této
lokalitě může stát 30 domů, s příjezdem se bude muset řešit i odkanalizování cesty. Ing. Bureš – ať se
zkusí znovu domluvit o napojení s majiteli soukromé kanalizace.
Mgr. Jančík – odpovězme na žádost v tom smyslu, že v současné době je tam kanalizace, je dostatečně
kapacitní, doporučujeme domluvit se s jejími vlastníky. Pokud nebudou ochotní, tak je obec připravena
jednat o podmínkách napojení na kanalizaci obce. Ing. Bureš – pokud by se budovala duplicitní kanalizace,
tak jen za podmínky, že ji zdarma převedou obci při jednotném odkanalizování obce.
− Žádost p. Jecha o zproštění platby za nájem sálu HZ v měsíci červenci 2016 – z důvodu pobytu na
dovolené sál nevyužije. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Jechovi
prominutí nájmu sálu hasičské zbrojnice za měsíc červenec 2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím darů – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje přijetí finančních a sponzorských darů určených na realizaci oslav 50. výročí
otevření nové budovy základní školy v Mysločovicích pro Základní a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 13. usnesení č. XXII/2016
− Žádost pí Žákové o souhlas s vybudováním parkovacího místa – jedná se o zbudování
parkovacího místa ze zatravňovací dlažby na pozemku obce před čp. 99. Parkování na vjezdu k domu
brání přístupu do domu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pí Petře
Žákové zbudování parkovacího místa ze zatravňovací dlažby před čp. 99 na pozemku obce p. č. 361/1
v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. XXII/2016
− Pozvánky pro obec k účasti na jednání k vytyčené hranici pozemků – jednání budou probíhat
v týdnu od 20. do 24. 6. 2016. Zúčastní se starosta, v pátek dopoledne Mgr. Jančík.
− Dotaz ing. Bureše na řešení priorit v souvislosti s KPÚ – starosta – o dotace (100 %) žádá SPÚ
Zlín, preferují a mají předchystaný poldr na Lechotice, navyšovat se asi bude rozliv. Má s nimi domluvenou
schůzku. Celkem bylo určeno 5 priorit – zatím SPÚ v Praze „slyší“ na protipovodňová opatření.
− Pan Stoklásek upozornil na vyviklaný sloupek k branky k VKK na hřbitově. Je nakloněný, branka
nejde pořádně zavírat. Ing. Kutra zajistí opravu.
− Zastupitelé předběžně, mailem, souhlasili s prodejem nepotřebných stolů a židlí z bývalé zasedací
místnosti na OÚ – neprodaly se jen velké kancelářské stoly, byly rozebrány do VKK. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje prodej nepotřebných a nevyužitelných 51 ks židlí
(inv. číslo 60), 1 ks á 30 Kč, a 5 ks stolů chromovaných 80x80 (inv. číslo 55), 1 ks á 50 Kč.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 15. usnesení č. XXII/2016
− Žádost ZŠMŠ o příspěvek 1 100 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Rozloučení
s předškoláky“ a souhlas s přijetím daru Obce Hostišová na tutéž akci – starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí příspěvku 1 100 Kč Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci k realizaci akce „Rozloučení s předškoláky“ a současně schvaluje
přijetí finančního daru k této akci od Obce Hostišová.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
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− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě – jedná se o připoložení kabelu VO do výkopu pro
vedení NN. Starosta po domluvě s předsedou stavebního výboru, ing. Kutrou, poslal žádost na E.ON. Do
budoucna se zvažuje připojení pod cestou u čp. 162 na VO obce. Nyní se staví až 3. dům, neví se přesně,
kde budou umístěna světla, proto se nechají v zemi smyčky. Kabel by položila firma dělající výkop na akci
„Mysločovice, Jančík, kabel NN“. Předpokládaná výše nákladů na výkop a uložení kabelu je cca 29 tis. Kč,
projektovou dokumentaci musí potvrdit MMZ. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje připoložení kabelu veřejného osvětlení do výkopu pro vedení NN k nové výstavbě před hřištěm.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši 29 000 Kč spojených s připoložením kabelu
VO z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 17. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2016 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 39 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 18. usnesení č. XXII/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 11. 7. 2016, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 6. 2016
ve 20:15 hodin.
Rekapitulace usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 6. 2016 od 18:00 hodin

Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XXII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.

2.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu – bytové jednotky č. 9 na čp. 104
v Mysločovicích s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové jednotky a komory činí
měsíčně 2 395 Kč a nájemce doplatí jistotu do výše 2 395 Kč.

3.

Schvaluje zadání vypracování Územní studie k lokalitě B11 ing. arch. Martinu Dřímalovi za cenu 9 980 Kč.

4.

Schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace navýšení kapacity ZŠ vč.
Prováděcí dokumentace.

5.

Schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a údržbě výsadby zeleně ke stavbě „Poldr Mysločovice“
s Povodím Moravy, s.p.

6.

Schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 776 a 759 v k. ú. Mysločovice.

7.

Schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele k akci „V Mysločovicích si děti hrají“ (rekonstrukce
dětského hřiště).

8.

Schvaluje vyřazení knižních polic (inv. č. 570) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace a jejich ekologickou likvidaci.

9.

Schvaluje znění vzoru Smlouvy č. ……/201… o odvádění odpadních vod a současně uzavření Smlouvy
č. 1/2016 o odvádění odpadních vod s TJ SOKOL Mysločovice, z.s.

10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Mysločovice číslo: VPS-2016-04 s tím, že z dotace může být pořízena aparatura, která bude DFS
Ječmínek soužit ke zkouškám a vystoupení na festivalech.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice se Střediskem volného času, p.o s tím, že nájemce je oprávněn využívat předmět nájmu ke
tréninkům tance jeden den v týdnu – vždy ve středu od 13:15 do 14:15 hodin, vyjma měsíců června až září.
12. Schvaluje p. Jechovi prominutí nájmu sálu hasičské zbrojnice za měsíc červenec 2016.
13. Schvaluje přijetí finančních a sponzorských darů určených na realizaci oslav 50. výročí otevření nové
budovy základní školy v Mysločovicích pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou
organizaci.
14. Schvaluje pí Petře Žákové zbudování parkovacího místa ze zatravňovací dlažby před čp. 99 na pozemku
obce p. č. 361/1 v k. ú. Mysločovice.
15. Schvaluje prodej nepotřebných a nevyužitelných 51 ks židlí (inv. číslo 60), 1 ks á 30 Kč, a 5 ks stolů
chromovaných 80x80 (inv. číslo 55), 1 ks á 50 Kč.
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16. Schvaluje poskytnutí příspěvku 1 100 Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci k realizaci akce „Rozloučení s předškoláky“ a současně schvaluje přijetí finančního daru k této
akci od Obce Hostišová.
17. Schvaluje připoložení kabelu veřejného osvětlení do výkopu pro vedení NN k nové výstavbě před hřištěm.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši 29 000 Kč spojených s připoložením kabelu
VO z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.

datum pořízení zápisu: 15. 6. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 15. 6. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Jurášek v. r., p. Stoklásek v. r.
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