Obec Mysločovice
Zápis z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 9. 1. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Mgr. Jančík
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 XXX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Dovrtěla a p. Juráška. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXI. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Dovrtěla a p. Juráška.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXI/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, o. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulá
zasedání) – dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 182/55 připraven k podpisu, TJ SOKOL po
urgencích sdělila, že musí projednat ve výboru.
− Územní studie k lokalitě za školou (viz minulá zasedání) – hotová, předána Odborem územního
plánování MMZ stavebnímu úřadu MMZ. Poznámka ing. Bureše – pozemky mají nového majitele.
- 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) – starosta bude mít
tento týden schůzku s p. Přikrylem. Pan Jurášek – i kříž na hřbitově potřebuje opravit, nespadá do tohoto
dotačního titulu.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – starosta předal p. Císaři naše požadavky ohledně
převodu pozemků obci, ten provedl úpravy, s konečnou verzí byli zastupitelé předem mailem seznámeni.
Pan Jurášek – u čp. 225 bude chodník? Starosta – je tam zelený pás, ale bude napojení na obecní
komunikaci.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – stále se čeká na Olšinovi a Karlíkovi až si provedou výmaz
v katastru.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol pro ing. Bureše, domluvit se se starostou na svolání
schůzky s odborníky, trvá.
− Škoda na obecním majetku – poškození stromků (viz minulá zasedání) – podán návrh na exekuci.
− Oprava pantu brány hřbitova (viz minulá zasedání) – navaření zajištěno ing. Kutrou, je potřeba natřít,
počká se na zlepšení počasí.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – ing. Kutra bude zjišťovat
aktuální stav tento týden.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – Magistrátem města Zlín bylo zahájeno stavební řízení, podána žádost o dotaci
z ministerstva financí. K financování bude svolána schůzka se zástupci okolních obcí.
− Volné prostory po zubařské ordinaci (viz minulá zasedání) – zájemce se stále nenašel, nastaveno
úspornější topení.
− Plakátovací plocha u zastávky na točně (viz minulá zasedání) – není nainstalována.
− Zeleň v parku pod kostelem a na hřbitově (viz minulá zasedání) – p. Běhula doporučuje posunout
výsadbu na podzim, během roku ji připravit.
− Dokončení zatravnění pozemků (viz minulá zasedání) – úkol pro Mgr. Jančíka trvá.
− Žádosti o VFP (viz minulé zasedání) - zastupitelé byli předem seznámeni s návrhy smluv ke schválené
veřejné podpoře. U smlouvy pro Klub maminek je změna – příjemcem bude místo sl. Daňkové pí
Kubíčková. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 p. Šumberovi, Mysliveckému spolku Háj Mysločovice, Hlaholu
Mysločovice z.s., pí Kubíčkové, pí Budišové, ŘKF Mysločovice, SDH Mysločovice, TJ SOKOL Mysločovice,
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z. s.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XXXI/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 (viz minulé zasedání) – inventury probíhají.
− Návrh rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2017 (viz minulé zasedání) – před schvalováním rozpočtu
byla provedena jeho úprava, dofinancování maškarního karnevalu na úkor VFP pro ŘKF Mysločovice.
Správně mělo být na úkor Farního dne. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje rozpočtové opatření – navýšení VFP pro ŘKF Mysločovice o 2 000 Kč ponížením výdajů na
paragrafu 3330.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXXI/2017
− Nabídky na úvěr pro dofinancování rozšíření kapacity ZŠ (viz minulé zasedání) – platnost měly do
konce roku, s jejich obnovením se počká na výsledek žádosti o dotaci.
− Vysazení stromu před hasičskou zbrojnici (viz minulé zasedání) – zatím neřešeno.
− Obecní mosty (viz minulé zasedání) – schůzka starosty s ing. Dybalem zatím neproběhla.
− Žádosti p. Vlastimila Mizery ke stavbě RD (viz minulé zasedání) – smlouvy se vztahují ještě k dalším
pozemkům obce, p. č. 145/8 a 429, musí se zrušit usnesení z minulého zasedání. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 15. usnesení č. XXX/2016.“ K návrhu nebyly
připomínky.“
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. XXXI/2017
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. 428/3, 429 a 145/8 v k. ú. Mysločovice s p. Vlastimilem Mizerou.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXI/2016
(4 pro, 0 proti, ing. Bureš a p. Jurášek se zdrželi) usnesení přijato
− Vymáhání pohledávky vůči p. Pancovi za revizi tlakové nádoby (viz minulé zasedání) – projednáno
finančním výborem.
− Hospodaření školy 2016 (viz minulé zasedání) – poslední pravidelná fyzická kontrola ve škole byla ze
strany obce provedena v roce 2011, letos by se fyzická kontrola měla provést.
Různé
− Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠMŠ – ředitelka školy o něj požádala těsně před koncem
roku, kdy již nebylo možné svolat řádně zastupitelstvo obce. Potřebovala ho k doplnění žádosti o dotaci.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice dodatečně schvaluje realizaci projektu
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.“
K návrhu nebyly připomínky.
− Starosta informoval zastupitele o možnosti dotace MZE na sakrální stavby, hřbitovní zdi – ing. Kutra
zajistil nabídky na rekonstrukci hřbitovní zdi:
Face block
1 462 141 Kč vč. DPH
Obyčejný makadam
1 558 220 Kč vč. DPH
Hrubý makadam
1 819 231 Kč vč. DPH
Pískovec skládaný
1 949 737 Kč vč. DPH
Pískovec drobná skladba
2 210 748 Kč vč. DPH
Ing. Kutra po konzultaci s kameníkem upřednostňuje pískovec, materiál podobný tomu jako je u zdi
kostela, makadam dle něj do naší obce nepatří. Starosta – naše spoluúčast by byla cca 800 tis. Kč, počkal
by, řešíme teď školu. Pan Jurášek – někteří nájemci u hřbitovní zdi si sami pořešili odvody vody, teď
bychom jim to narušili, hřbitov by se měl řešit celkově, u chodníků nejsou žlaby, voda teče živelně. Starosta
– zkusí zjistit možnosti dotace na kříž a sochy, spoluúčast by nebyla tak vysoká, ale žádost se musí podat
do 15. 2. Pan Jurášek – globální projekt na hřbitov není? Starosta – ne, protože donedávna ještě nebyl
pozemek pod starým hřbitovem náš.
− Žádost NADĚJE, pobočky Nedašov o finanční příspěvek na provoz roku 2017 – v příloze žádost
odkazují na péči o občana, který ale není občanem naší obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro NADĚJI, pobočku Nedašov.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Žádost mj. i pí Riedlové o schválení trasy jednotné kanalizace – jedná se o kanalizaci k rodinným
domům nad školou, směrem k Andělce, p. č. 421 a 570. Vrací se k původnímu záměru vedení kanalizace.
Je třeba do smlouvy uvést, že v případě centrálního odkanalizování obce okamžitě převedou kanalizaci
bezplatně obci. Bude svolána pracovní schůzka zastupitelů s žadateli a vlastníky stávající kanalizace.
− Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 455 v říčním km 0,4 v k. ú. Mysločovice uzavřená v roce
2008 s p. Juráškem – je potřeba ji zrušit, pozemek není obce.
− Starosta informoval o stavbě „Polní cesta C18 – prodloužení – jedná se o pokračování technického
zabezpečení komplexních pozemkových úprav – mostek u bývalé pálenice, propojení s cestou na
Hostišovou. Investorem je pozemkový úřad, pro obec žádné náklady, zpracovává se projektová
dokumentace, s pracemi se snad začne letos.
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− Setkání s důchodci – starosta požádal p. Juráška o zajištění akce (Ječmínek, pí Doleželová,
občerstvení, …), je potřeba co nejdříve domluvit termín.
− Dotaz p. Juráška, zda se bude zpracovávat seznam akcí na rok 2017 - osloví složky k dodání přehledu
akcí, které pořádají v roce 2017, jde o to, aby se akce nekřížily. Celkový přehled pak zpracuje.
− Pan Dovrtěl upozornil na „ucpanost“ pěší zóny – zajíždějí tam auta i bez povolení k vjezdu, nedá se
tam kolikrát projít pěšky. Starosta – je to těžko řešitelné, pouze kontroly Policie ČR.
− Pronájem nebytových prostor čp. 21 – záměr zveřejněn na úřední desce od 22. 12. do 6. 1. 2017.
Zájem projevila pí Kubíčková, pro Klub maminek. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pro pí Kubíčkovou dlouhodobý pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy OÚ
s nájmem 2 000 Kč/rok.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XXXI/2017
− Rozpočtové opatření č. 25/2016 (viz příloha) – s obsahem rozpočtového opatření byli zastupitelé
seznámeni mailem, navýšení příjmů a výdajů o 377 tis. Kč, jedná se o převody mezi účty, mailem vyjádřili
předběžný souhlas k jeho provedení (viz platná směrnice). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXXI/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost o dotaci na opravu pomníku – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva obrany České republiky k akci s názvem
„Oprava pomníku padlých vojínů v 1. světové válce“ a zároveň záměr k realizaci uvedené akce za
podmínky přidělení dotace.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XXXI/2017
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 36 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 9. usnesení č. XXXI/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 2. 2. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 9. 1. 2017
v 19:25 hodin.
Rekapitulace usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 1. 2017 od 18:05 hodin

Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXI. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a p. Juráška.
2. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 p. Šumberovi, Mysliveckému
spolku Háj Mysločovice, Hlaholu Mysločovice z.s., pí Kubíčkové, pí Budišové, ŘKF Mysločovice, SDH
Mysločovice, TJ SOKOL Mysločovice, z. s.
3. Schvaluje rozpočtové opatření – navýšení VFP pro ŘKF Mysločovice o 2 000 Kč ponížením výdajů na
paragrafu 3330.
4. Revokuje bod 15. usnesení č. XXX/2016.
5. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí
a služebnosti cesty k pozemku obce p. č. 428/3, 429 a 145/8 v k. ú. Mysločovice s p. Vlastimilem Mizerou.
6. Schvaluje pro pí Kubíčkovou dlouhodobý pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy OÚ s nájmem
2 000 Kč/rok.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2016.
8. schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva obrany České republiky k akci s názvem
„Oprava pomníku padlých vojínů v 1. světové válce“ a zároveň záměr k realizaci uvedené akce za
podmínky přidělení dotace.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

datum pořízení zápisu: 11. 1. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 1. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Dovrtěl v. r., p. Jurášek v. r.
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