Obec Mysločovice
Zápis z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 11. 2016 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
Nepřítomni: Ing. Bureš (omluven), p. Jurášek (omluvil se ve 21:13)
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 XXVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Stokláska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXIX. zasedání
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
3. Nájemní smlouva p. Šumbera
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, o. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulá
zasedání) – na pracovní schůzce k rozpočtu ZŠMŠ bylo ředitelkou školy sděleno, že mezi TJ a školou již
proběhlo jednání, škola bude po započtení nájmu za tělocvičnu od TJ hradit za nájem hřiště 34 tis. Kč.
Starosta sdělil zastupitelům, že obec má s TJ uzavřenu smlouvu o výpůjčce pozemku pod hřištěm,
p. č. 182/55 o velikosti 1 456 m2, cca 21 % plochy hřiště. Je potřeba uzavřít dodatek – změnit ustanovení,
že TJ nesmí předmět výpůjčky půjčit jiné osobě. Výpůjčka je bezplatná, TJ musí ponížit požadovanou
částku za pronájem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu čl. IV.
Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 182/55 tak, že text „Výpůjčitel nesmí přenechat předmět smlouvy
k užívání jiné osobě“ bude doplněn o text „s výjimkou půjčitele, jím zřizovaných organizací, neziskových
organizací a spolků se sídlem v Mysločovicích“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Územní studie k lokalitě za školou (viz minulá zasedání) – ing. arch. Dřímala pracuje na potřebných
textových úpravách.
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – zatím žádná nová zpráva od Lesů ČR.
- Dotace na opravu pamětních desek a válečných hrobů (viz minulá zasedání) – odborníka, který by
nám napsal krátkou technickou zprávu, jsme oslovili, zatím se neozval.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – ing. arch. Dřímal zpracovává územní studii. Proběhla
schůzka s p. Císařem, poslal návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dle starosty by se na obec neměly
převádět např. vjezdy, rozšířená místa, zeleň podél místní komunikace a parkovací místa k domům.
Převádět by se měly jen společné cesty, sjezdy k silnici III. třídy, plochy zeleně (rezerva pro E.ON.,
uvažovaná cyklostezka k Machové, podél chodníku od čp. 225) Definovat by se měla stavební čára,
vzdálenost plotů od cesty. Za převod sítí - kanalizace, veřejného osvětlení a komunikací požadují po obci
celkem 7 500 Kč a za převod pozemků 10 000 Kč. Zastupitelstvo již rozhodovalo o převodu pozemku, je
třeba revokovat usnesení z července. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společnostmi AMISTA investiční společnost, a.s.
a NET Development, s.r.o.ohledně převodu sítí a pozemků (výstavba k Machové). Současně revokuje bod
18. usnesení č. XXIII/2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXIX/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) – MŠMT změnilo stávající podmínky dotačního
titulu, můžou žádat pouze školy jen s 1. stupněm.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – čeká se na Olšinovi a Karlíkovi až si provedou výmaz v katastru.
− Smlouvy o odvádění odpadních vod s majiteli bytů na čp. 104 (viz minulá zasedání) – úkol pro
Mgr. Jančíka – podepsat smlouvu s p. Rozehnalem, trvá. Starosta jednal s p. Rozehnalem, požaduje
úpravu smlouvy v době plnění - obec bude zajišťovat provoz ČOV do té doby než bude připojení na
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centrální kanalizaci. Zastupitelé se po projednání shodli na takové úpravě smlouvy. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření upravené Smlouvy o odvádění odpadních
vod s p. Vratislavem Rozehnalem.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol pro ing. Bureše zajistit někoho, kdo by komplexně poradil
jak postupovat, trvá.
− Aktualizace územního plánu obce (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni
s návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Mysločovice v uplynulém období. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice a) projednalo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. Zprávu o uplatňování Územního plánu Mysločovice v uplynulém období, b) schvaluje
v souladu s ust. § 55 odst. 1 a ve spojení s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu
o uplatňování Územního plánu Mysločovice v uplynulém období, včetně pokynů pro zpracování návrhu
Změny Územního plánu Mysločovice, c) stanovuje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. prodloužení lhůty, která je považována za průtahy při pořizování územního plánu, na 3 roky, d) ukládá
určenému zastupiteli po schválení Zprávy zajistit zpracování návrhu Změny Územního plánu Mysločovice.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XXIX/2016
− Škoda na obecním majetku – poškození stromků (viz minulá zasedání) – p. Šic navrhl starostovi
schůzku, ale nedostavil se zatím na OÚ. Mgr. Jančík navrhl vymáhat dluh ve výši 27 488 Kč exekucí.
− Vyviklaný sloupek branky k VKK na hřbitově (viz minulá zasedání) – ing. Kutra zajistí spravení
v nejbližší době.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – zpracovávají se podklady pro
projektovou dokumentaci.
− Žádost ředitelky ZŠMŠ Mysločovice o dofinancování platu učitelky MŠ (viz minulá zasedání) –
škola po projednání požaduje příspěvek na úhradu DPP pro učitelku. Přispěje i Obce Hostišová. Pro nás
se za 9-12/2016 jedná o částku 7 936 Kč. V příštím roce by vše mělo být řešeno dotací. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje Bod 4. usnesení č. XXVI/2016 z 12. 9. 2016 a
schvaluje příspěvek 1 984 Kč měsíčně k dofinancování odměny za mimořádnou práci s dvouletými dětmi
na období školního roku 2016-2017. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položky 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – po ztrátě možnosti získání dotace z MŠMT viz výše, se nabízejí dvě možnosti:
1) dotace z IROP - 90 % dotace, nezpůsobilými výdaji jsou ty týkající se kuchyně, jídelny, mobiliáře atd.,
přitom jen náklady na kuchyň jsou odhadovány na 8 mil. Kč. Žádost je třeba podat do 14. 2. 2017, výsledek
bude znám v dubnu – květnu 2017.
2) dotace z MF ČR – 70 % dotace, ale na vše kromě zeleně, ta by mohla být ve spoluúčasti. Žádost je
třeba podat do konce roku, výsledek bude znám v březnu – dubnu 2017.
Kuchyň řešíme s hygienou už několik let. Celkové předpokládané náklady jsou zatím cca 28 mil. Kč.
Žádost bychom měli podat o obě dotace, na MF ji zvládneme vlastními silami, pro IROP jedině přes
agenturu. Starosta poptal nabídky u Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, TIZZI engineering
s.r.o. a Ing. Tomáše Rupricha – dotační a realitní kancelář. Zastupitelé projednali podmínky jednotlivých
nabídek. Nejvýhodnější se jeví nabídka Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, kde náklady za
podání žádosti jsou 24 200 Kč, provedení výběrového řízení a administrace projektu 78 650 Kč, studie
proveditelnosti vč. odměny za zisk dotace 72 600 Kč, přitom 136 125 Kč lze následně uplatnit jako
způsobilý výdaj ze získané dotace.
Položkový rozpočet je třeba rozdělit na uznatelné a neuznatelné výdaje, vysoutěžit dodavatele co nejdříve
s podmínkou realizace akce po získání dotace. Je nutné zajistit úvěrový příslib – úkol pro ing. Bureše.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci k akci „Rozšíření
kapacity školy ZŠ a MŠ Mysločovice“ z Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva
financí ČR. Současně schvaluje zadat zpracování podání žádosti o dotaci vč. příloh u Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Ukončení provozu zubařské ordinace k 31. 12. 2016 (viz minulá zasedání) – není zájemce, nabídka
prostor nebyla zatím zveřejněna.
− Dopravní značení na točně (viz minulá zasedání) – máme potřebné souhlasy. Starosta zajistil
nabídky, zahrnují i středovou čáru, ale ta nemusí být.
NVB LINE s.r.o.
30 361 Kč vč. DPH, 25 345 Kč vč. DPH bez středové čáry
VÝDOZ s.r.o.
28 919 Kč vč. DPH bez výkopu, betonáže a osazení,
27 406,50 Kč DPH i bez středové čáry
Dopravní značení MANA, s.r.o.
40 000 Kč vč. DPH
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Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje realizaci dopravního značení na
točně u firmy NVB LINE s.r.o. za 25 345 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Plakátovací plocha u zastávky na točně (viz minulá zasedání) – už se na ní pracuje.
− Zeleň v parku pod kostelem a na hřbitově (viz minulá zasedání) – p. Běhula pokusně vysadí 2-3 ks
katalpy na hřbitově.
− Posouzení energetické náročnosti budov (viz minulá zasedání) – pro ZS a OÚ se zpracovává. Mylně
jsme se domnívali, že to, co máme zpracováno pro budovy ZŠ a MŠ, DS a HZ je dostačující. Starosta
oslovil firmy, které zpracovávaly energetické audity pro zateplení těchto budov, podklady by se daly využít.
Firmy oslovil, s nabídkami seznámil zastupitele. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zadat posouzení energetické náročnosti budovy domu služeb ing. Suchánkovi za
4 000 Kč bez DPH, budovy hasičské zbrojnice firmě TESPORA profi s.r.o. za 5 000 Kč bez DPH, budov
základní a mateřské školy firmě ECO-Project-Invest, s.r.o. za 9 500 Kč bez DPH. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů k budovám domu služeb, základní a mateřské školy e z paragrafu 6409,
položky 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXIX/2016
− Žádost manželů Česnekových o schválení věcného břemene (viz minulá zasedání) – smlouva
připravena. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí a služebnosti cesty
k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem Česnekovými.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XXIX/2016
− Shromáždění Společenství vlastníků č.p. 104, Mysločovice (viz minulé zasedání) – účastnil se
starosta. Z nevyčerpaného úvěru se do konce roku zafinancuje výměna světel (na fotobuňku) na schodišti,
v přízemí odvlhčení stěny, zamalování celé chodby a schodiště. Futra u obecního bytu jsou prohnilá, je
třeba je vyměnit.
Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
Pracovní schůzka zastupitelů s ředitelkou a účetní školy k projednání rozpočtu školy proběhla 31. 10. 2016.
Návrh rozpočtu byl poté upraven, zastupitelé s ním byli předem seznámeni. U pořízení nábytku do
kanceláře vedoucí školní jídelny bude rozpočet ponížen na 16 tis. Kč (odpovídá to předloženým nabídkám
na výrobu nábytku), 10 tis. Kč bude přesunuto do oprav a údržby ve středisku školní jídelna ZŠ. Škole
budou starostou stanoveny závazné ukazatele, a to na položkách týkajících se oprav a udržování, nákupu
služeb, mzdových nákladů a nově pořízení majetku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje aktualizovanou Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XXIX/2016
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2017 s celkovými příjmy a výdaji
a) 2 533 900 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 587 000 Kč ve středisku školní jídelna ZŠ s tím, že 10 000 Kč bude z pořízení majetku přesunuto do
oprav a údržby, příjmy zahrnují účelový příspěvek 140 400 Kč na výměnu židlí a stolů v jídelně (pokud
dojde k jejich výměně),
c) 320 600 Kč ve středisku školní družina,
d) 857 200 Kč ve středisku mateřská škola, příjmy zahrnují účelový příspěvek 350 000 Kč na opravu
stupaček a ZTI (pokud dojde k této opravě),
e) 336 500 Kč ve středisku školní jídelna MŠ, příjmy zahrnují účelový příspěvek 35 500 Kč na vybavení
kuchyně dle požadavků KHS a 17 900 Kč na dokrytí běžného provozu.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Nájemní smlouva p. Šumbera
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pro p. Milana Šumberu, vedoucího taneční skupiny Country-Banjo dlouhodobý
pronájem sálu HZ s nájmem 5 000 Kč/rok.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Různé
− Rozpočet obce na rok 2017 – je rozpracován, návrh bude v listopadu zveřejněn na úřední desce obce.
Paní Pitříková vyzvala zastupitele k předkládání návrhů na větší opravy a údržbu v obci. Zastupitelé
posoudili plnění MPOV v letošním roce a navrhli úpravu pro roky 2017 a 2018, na příštím zasedání by se
měla úprava schválit.
− Vícepráce ZŠ – částečné vybavení sprch, polep okenních ploch ve sprchách – náklady ve výši
26 816 Kč nebyly součástí projektu na rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ, ale byly nutné k zajištění
provozu sprch. Obec fakturované vybavení nevybírala, neobjednala, nákladově patří škole, ale fakturovány
jsou firmou MONTIM Kutra s.r.o. obci. Na základě dohody obec fakturu uhradí a přefakturuje škole s tím,
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že datum splatnosti bude z důvodu současného nedostatku finančních prostředků v ZŠ dva měsíce.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úhradu faktury za vícepráce v ZŠ
ve výši 26 816 Kč s tím, že následně bude přefakturována Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. XXIX/2016
(4 pro, 0 proti, ing. Kutra se zdržel) usnesení přijato
− Pojištění majetku obce od roku 2017 – UNIQA pojišťovna nám zaslala návrh úpravy pojistné
smlouvy, který reflektuje letošní rekonstrukci v budově OÚ a dopadovou plochu dětského hřiště. Roční
pojistné se navýší o 240 Kč. Dodatek je zpracován jako plné znění smlouvy. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 2732316235 se společností
UNIQA pojišťovna, a.s. s tím, že čtvrtletní splátka pojistného bude 19 454 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost TJ SOKOL o provizorní připojení hospody na sokolské zahradě na elektriku ze
zdravotního střediska – telefonicky požádal dnes p. Milan Dřímal. Hospoda je zavřena z důvodu
ukončení odběru elektriky minulým nájemcem. Rozvody jsou ve špatném stavu, spravují se, ke
znovupřipojení je potřeba doložit revizi. Možnost provizorního připojení prověří a zajistí p. Gazdoš Zdeněk.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dohody s TJ SOKOL
Mysločovice, z.s. k provizornímu připojení hospody na sokolské zahradě na elektriku ze zdravotního
střediska za podmínky namontování odpočtových hodin na náklady TJ, odpovědnosti za připojení
a zavázání se k platbě (spotřeba + poměrná část stálý plat).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Dokončení zatravnění pozemků – starosta s Mgr. Jančíkem posoudí aktuální stav.
− Pozvánky na jednání k vytyčené hranici pozemků – proběhne 21. 11. 2016, zúčastní se starosta.
− Právní systém CODEXIS – v lednu 2017 nám končí tříletá smlouva. Dodavatel nám nabízí rozšíření
o nový Monitor tématu obecní samospráva – jednorázový náklad 8 tis. Kč bez DPH, roční poplatek 3 tis. Kč
bez DPH. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje prodloužení stávající
smlouvy na právní systém CODEXIS o další tři roky a jeho rozšíření o Monitor tématu obecní samospráva.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 17. usnesení č. XXIX/2016
− Počítač knihovna – počítač z roku 2011 (inventární číslo 10943) je potřeba modernizovat, bude i
nadále využíván občany pro přístup k internetu, náklady odhadovány na 4-6 tis. Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje modernizaci počítače v knihovně do výše max.
6 000 Kč, současně schvaluje rozpočtové opatření - krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu
6171.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 18. usnesení č. XXIX/2016
− Středisko volného času, p.o. o - úprava doby nájmu sálu na HZ – dle uzavřené smlouvy využívají
sál HZ každou středu v měsíci vyjma měsíců června až září. Z důvodu opravy podlahy v říjnu a listopadu
sál nevyužívají. Starosta navrhl upravit platbu za využívání sálu dle skutečných návštěv, za jednu návštěvu
platba 100 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku
č. 2 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice se Střediskem
volného času, p.o s tím, že výše nájemného činí 100 Kč za každé jednotlivé využití sálu. Nájemné je
splatné vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce. Za měsíc říjen a listopad letošního roku je nájemné
prominuto.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 19. usnesení č. XXIX/2016
− Žádost ZŠMŠ o příspěvek na plavecký kurz - jedná se o každoroční záležitost, podporu žáků 2. až 4.
ročníku ZŠ, celkem 15 žáků z naší obce, předpokládané náklady stejné jako letos, 1 400 Kč/žáka. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek 21 000 Kč na úhradu nákladů plaveckého kurzu pro žáky
z naší obce ve školním roce 2016/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 20. usnesení č. XXIX/2016
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 20/2016 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k snížení rozpočtu příjmů a výdajů o 391 tis. Kč (mj. převody mezi účty). Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 21. usnesení č. XXIX/2016

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 12. 12. 2016, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 11. 2016
ve 21:25 hodin.
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Rekapitulace usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 11. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXIX. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.
2. Schvaluje změnu čl. IV. Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 182/55 tak, že text „Výpůjčitel nesmí přenechat
předmět smlouvy k užívání jiné osobě“ bude doplněn o text „s výjimkou půjčitele, jím zřizovaných
organizací, neziskových organizací a spolků se sídlem v Mysločovicích.
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společnostmi AMISTA investiční společnost, a.s.
a NET Development, s.r.o.ohledně převodu sítí a pozemků (výstavba k Machové). Současně revokuje bod
18. usnesení č. XXIII/2016.
4. Schvaluje uzavření upravené Smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Vratislavem Rozehnalem.
5. a) projednalo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu
o uplatňování Územního plánu Mysločovice v uplynulém období, b) schvaluje v souladu s ust. § 55 odst. 1
a ve spojení s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu o uplatňování Územního plánu
Mysločovice v uplynulém období, včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny Územního plánu
Mysločovice, c) stanovuje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která
je považována za průtahy při pořizování územního plánu, na 3 roky, d) ukládá určenému zastupiteli po
schválení Zprávy zajistit zpracování návrhu Změny Územního plánu Mysločovice.
6. Revokuje Bod 4. usnesení č. XXVI/2016 z 12. 9. 2016 a schvaluje příspěvek 1 984 Kč měsíčně k
dofinancování odměny za mimořádnou práci s dvouletými dětmi na období školního roku 2016-2017.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položky 6901.
7. schvaluje podání žádosti o dotaci k akci „Rozšíření kapacity školy ZŠ a MŠ Mysločovice“ z Integrovaného
regionálního operačního programu a Ministerstva financí ČR. Současně schvaluje zadat zpracování podání
žádosti o dotaci vč. příloh u Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.
8. Schvaluje realizaci dopravního značení na točně u firmy NVB LINE s.r.o. za 25 345 Kč.
9. Schvaluje zadat posouzení energetické náročnosti budovy domu služeb ing. Suchánkovi za 4 000 Kč bez
DPH, budovy hasičské zbrojnice firmě TESPORA profi s.r.o. za 5 000 Kč bez DPH, budov základní
a mateřské školy firmě ECO-Project-Invest, s.r.o. za 9 500 Kč bez DPH. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí výdajů k budovám domu služeb, základní a mateřské školy e z paragrafu 6409, položky
6901.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí
a služebnosti cesty k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem
Česnekovými.
11. Schvaluje aktualizovanou Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.
12. schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2017
s celkovými příjmy a výdaji a) 2 533 900 Kč ve středisku základní škola, b) 1 587 000 Kč ve středisku
školní jídelna ZŠ s tím, že 10 000 Kč bude z pořízení majetku přesunuto do oprav a údržby, příjmy zahrnují
účelový příspěvek 140 400 Kč na výměnu židlí a stolů v jídelně (pokud dojde k jejich výměně),
c) 320 600 Kč ve středisku školní družina, d) 857 200 Kč ve středisku mateřská škola, příjmy zahrnují
účelový příspěvek 350 000 Kč na opravu stupaček a ZTI (pokud dojde k této opravě), e) 336 500 Kč ve
středisku školní jídelna MŠ, příjmy zahrnují účelový příspěvek 35 500 Kč na vybavení kuchyně dle
požadavků KHS a 17 900 Kč na dokrytí běžného provozu.
13. Schvaluje pro p. Milana Šumberu, vedoucího taneční skupiny Country-Banjo dlouhodobý pronájem sálu HZ
s nájmem 5 000 Kč/rok.
14. Schvaluje úhradu faktury za vícepráce v ZŠ ve výši 26 816 Kč s tím, že následně bude přefakturována
Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
15. Schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 2732316235 se společností UNIQA pojišťovna, a.s. s tím, že
čtvrtletní splátka pojistného bude 19 454 Kč.
16. Schvaluje uzavření dohody s TJ SOKOL Mysločovice, z.s. k provizornímu připojení hospody na sokolské
zahradě na elektriku ze zdravotního střediska za podmínky namontování odpočtových hodin na náklady
TJ, odpovědnosti za připojení a zavázání se k platbě (spotřeba + poměrná část stálý plat).
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17. Schvaluje prodloužení stávající smlouvy na právní systém CODEXIS o další tři roky a jeho rozšíření o
Monitor tématu obecní samospráva.
18. Schvaluje modernizaci počítače v knihovně do výše max. 6 000 Kč, současně schvaluje rozpočtové
opatření - krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6171.
19. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice se Střediskem volného času, p.o s tím, že výše nájemného činí 100 Kč za každé jednotlivé využití
sálu. Nájemné je splatné vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce. Za měsíc říjen a listopad letošního
roku je nájemné prominuto.
20. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek 21 000 Kč na
úhradu nákladů plaveckého kurzu pro žáky z naší obce ve školním roce 2016/2017.
21. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016.

datum pořízení zápisu: 11. 11. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 11. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Kutra v. r., p. Stoklásek v. r.

6

