Obec Mysločovice
Zápis z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 2. 2017 od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: p. Císař (od 18:10 hodin), Ing. arch. Martin Dřímal, p. Libor Utinek
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Mgr. Jančík (omluven)
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 XXXI. 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 XXXII. zasedání a ověřovateli zápisu
ing. Kutru a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXI. 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 TJ SOKOL zatím nepodepsán, neozvali
se. Starosta požádal zástupce za TJ, aby jednání pourgovali.
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – dle Lesů ČR projekt nelze, z důvodu
nesouhlasu některých vlastníků pozemků, jen tak jednoduše změnit, protože změny by byly zásadní.
Doporučují znovu jednat s vlastníky. Vlastníci jednoho pozemku jsou ochotni jednat o odprodeji pozemku
za tržní cenu stavebního pozemku v Mysločovicích. Pan Stoklásek – na směnu by nepřistoupili? Starosta –
po KPÚ není za co směňovat. Neví se, zda Lesy ČR by po nás něco chtěly za změnu projektu, zkusí ještě
jednat s ing. Pernicou.
- Dotace na opravu pamětních desek a válečných hrobů (viz minulá zasedání) – podána žádost
o dotaci, bude se čekat na výsledek.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem studie
lokality BI 11 k Machové vypracovaným ing. arch. Dřímalem, studie byla zaslána i p. Císaři z NET
Development. Prodiskutoval se zastupiteli a ing. arch. Dřímalem jejich připomínky týkající se např.
koeficientu zastavění, doplňkových staveb, povinné plochy zeleně, hranice uliční a stavební čáry,
znemožnění slučování pozemků, přípustných půdorysů domů, výšky domů, počtu pater, sklonu střech,
schodišť do sklepů, přesahů střech, možnosti plochých střech, dělení výplní (oken a dveří), počtů oken,
výšky a typů plotů, technické infrastruktury. Pošle písemný návrh na úpravu studie, který následně
projedná stavební výbor.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – Karlíkovi výmaz řeší, po urgenci starosty Olšinovi pravděpodobně
ještě ne.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol z prosince 2016 pro ing. Bureše, domluvit se se
starostou na svolání schůzky s odborníky, trvá.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – ing. Kutra zjišťoval aktuální
stav – projektant pracuje na projektu, měl se ozvat do konce ledna, zatím se neozval.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – zpracovává se žádost přes IROP. Starosta s nimi bude tento týden jednat. Je nutné
pracovat na zadávacím řízení pro výběrové řízení. Paní Pitříková apelovala na brzké vyhlášení výběrového
řízení, už teď se posouváme s ukončením výběrového řízení (ukončení lhůty pro podání odvolání) do
května – června. Magistrátem města Zlín bylo vydáno stavební povolení. Schůzka se zástupci okolních
obcí k financování zatím svolána nebyla.
− Volné prostory po zubařské ordinaci (viz minulá zasedání) – zatím není zájem o prostory,
zveřejněno. Je nutné popravit zadní místnost, starosta s ing. Kutrou posoudí na místě samém.
− Dokončení zatravnění pozemků (viz minulá zasedání) – úkol z prosince 2016 pro Mgr. Jančíka trvá.
Starosta řešil pozemky s KLM.
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− Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 (viz minulá zasedání) – předseda komise
p. Stoklásek konstatoval, že byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků, vše bylo
dohledáno, majetek řádně označen, komise navrhuje vyřazení poškozeného a nevyužitelného majetku –
skříně, dvou nástěnek a několika skleniček, z vybavení požárního auta IFA pak 3 ks požárních hadic.
Jedná se o majetek do hodnoty 5 000 Kč, vyřazení schvaluje starosta obce.
− Rozpočet Obce Mysločovice na rok 2017 (viz minulá zasedání) – akce Farní den se letos nekoná,
bude nahrazena jinou, včas bude upřesněno pro financování ze strany obce.
− Vysazení stromu před hasičskou zbrojnici (viz minulá zasedání) – starosta pořeší s p. Běhulou.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – starosta se sešel s ing. Dybalem. V případě mostu u HZ
doporučuje jeho kompletní rekonstrukci. Cena cca 40 tis. Kč bez DPH za 1 m2, tj. 1,8 mil. Kč s DPH.
Momentálně je tedy zbytečné zpracovávat mostní list, dobré by bylo letos nachystat projekt, stavební
povolení, příští rok žádat o dotaci. Lávka u MŠ je při provedení podobném, jako je lávka u čp. 147,
odhadována na 500 tis. Kč.
Pan Jurášek navrhl, aby mostek u MŠ byl řešen designově lépe než mostek u čp. 147. Starosta – bylo by
to asi finančně náročnější. Mostek u čp. 147 je řešen prakticky, aby tudy projel traktor při údržbě.
Ing. Bureš – je pro, aby pokud se něco dělá, tak aby se to řešilo nejen z hlediska účelnosti, ale i po
estetické stránce, sice to může stát více peněz, ale třeba by to stálo za to. Starosta – musela by se vypsat
architektonická soutěž.
− Hospodaření školy 2016 (viz minulá zasedání) – čeká se na zprávu Mgr. Jančíka ohledně
hospodaření školy ve 4. čtvrtletí 2016.
− Možnosti dotace MZE na sakrální stavby, hřbitovní zdi (viz minulé zasedání) – starosta – nebudeme
žádat, % přidělované dotace je nízké, nejsou finance na dofinancování, pro žádosti z POV Zlínského kraje
je termín krátký (15. 2. 2017) vzhledem k tomu, že je potřeba i stavební povolení.
− Žádost mj. i pí Riedlové o schválení trasy jednotné kanalizace (viz minulé zasedání) – na schůzce
s žadateli a vlastníky stávající kanalizace bylo konstatováno, že jeden z žadatelů chce náklady na
kanalizaci zahrnout do nákladů k hypotéce. Bylo domluveno, že zjistí, zda lze tyto náklady dát mimo
hypotéku popř. možnost budoucího vyplacení. Zatím výsledek neoznámili.
− Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 455 (viz minulé zasedání) – zatím neukončena.
− Stavba „Polní cesta C18 – prodloužení (viz minulé zasedání) – dochystává se projekt, čeká se na
výsledek jednání s vlastníky pozemků v Sazovicích, náš projekt navazuje na cestu na katastru Sazovic.
− Setkání s důchodci (viz minulé zasedání) – je třeba zajistit program, pí Doleželová letos program mít
nebude.
− Akce rok 2017 (viz minulé zasedání) – seznam zveřejněn na stránkách obce. Je potřeba upřesnit jarní
termín vítání občánků.
Různé
− Obecní noviny – příspěvků do novin je čím dál míň, složky nepřispívají, ze školy také ne. Ing. Kutra –
vydávat je nepravidelně? Starosta – pravidelnost je alespoň trochu zavazující.
− Žádost p. Utinka o zafinancování opravy požárního auta IFA – stav zásahového automobilu
z r. 1979 se zhoršuje, začíná reznout, požadují finance na materiál, drobné opravy si zajistí vlastními
silami. Pan Dovrtěl – mj. je nutné pořešit světla, spodek rezne. Pan Utinek – nejedná se o havarijní stav,
ale je potřeba auto udržovat. Starosta – zafinancovat materiál na nátěr nástavby, materiál na opravy, dveře
vyrovnat a natřít. Ale pozor v červnu je Hanácké právo, není možné stříkat v garáži HZ auto.
Pan Dovrtěl – musí se zajistit jiné prostory. Pan Utinek – naše JSDHO je kategorie 5, cisternu mít nemusí.
Starosta – IFU držíme kvůli čerpadlu a vození vybavení. Pan Utinek – ještě je potřeba vybavení pro
jednoho člena JSDHO, není pro něj velikost. Pan Utinek a p. Dovrtěl – zajistí cenovou kalkulaci na
potřebnou opravu auta.
− Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s RRA Východní Moravy – zastupitelé s ním byli předem seznámeni,
řeší placení za studii proveditelnosti a výběrové řízení. V případě nepřidělení dotace z IROP nebude za
studii fakturováno (60 tis. Kč bez DPH), částka za výběrové řízení se rozděluje za část na organizaci
výběrového řízení (50 tis. Kč bez DPH) a část za administraci projektu (15 tis. Kč bez DPH), která bude
realizována pouze v případě přiznání dotace. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice“ uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. o finanční příspěvek na provoz
roku 2017 – pro nedostatek finančních prostředků starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o. p. s.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXXII/2017
− Žádost CSP Zlín, o.p.s. o finanční příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Ergo Zlín – pro
nedostatek finančních prostředků starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice neschvaluje
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poskytnutí finančního příspěvku pro CSP Zlín, o.p.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím daru – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci přijetí
finančního daru na barevný tisk školního časopisu Myškoláček a na zakoupení fotoaparátu pro redakční
radu a přijetí daru 10 ks počítačů od České spořitelny, a.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice – jedná se
o obecní pozemky v cestě u čp. 114 (p. č. 368/22 a 368/23) a pozemky kraje v zeleném pásu u čp. 114
(p. č. 363/38 a 368/21) a bezbariérové trasy – úseku č. 5 (p. č. 361/2). Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků p. č. 368/22 a
368/23 v k. ú. Mysločovice z vlastnictví Obce Mysločovice do vlastnictví Zlínského kraje. Dále schvaluje
uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků p. č. 363/38, 368/21 a 361/2 v k. ú. Mysločovice
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví Obce Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 není zapsána, ale jen zakreslena – starosta hledal
v archivu ZŠ, OÚ a na MMZ, ale nikde nenašel dokumenty k 4. budově. Při budování školy tato budova
sloužila jako zázemí pro stavbu. Zmínka je o ní jen ve zprávě o revizi plynu z r. 1989. Musíme dodat na
katastr vyjádření o existenci stavby a k tomu je potřeba mj. jednoduchá projektová dokumentace, revize,
vyjádření hasičů, což si vyžádá pravděpodobně náklady na technické úpravy. Ing. Kutra dodá kontakt na
projektanta občanské vybavenosti.
− Žádost SPÚ o udělení souhlasu vlastníka pozemku s dočasnou zátopou pozemku – jedná se
o souhlas v souvislosti s výstavbou suchého poldru směrem na Lechotice. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje jakožto vlastník pozemků KN p. č. 647, 648, 650, 653, 654,
675, 676, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 690 v k. ú. Mysločovice zapsaných na LV č. 10001
strpění dočasné zátopy těchto pozemků. Tento souhlas je vydán jako jeden z podkladů pro vydání
stavebního povolení ke stavbě suché nádrže SN2 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXXII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Nabídka CBS Nakladatelství s.r.o. na možnost prezentace naší obce v knize Zlínsko z nebe –
formát B5, ¼ strany o obci za cca 8 tis. Kč bez DPH + 20 knih zdarma nebo ½ strany za cca 16 tis. Kč
+ 40 knih zdarma atd. Zastupitelé nepodpoří účast obce v tomto projektu.
− Obecní zaměstnanec – úřad práce letos VPP podporuje 15 tis. Kč měsíčně, zaměstnání max. na rok.
Rozsah prací např. s údržbou zeleně je velký, jeden zaměstnanec je málo, obtížnější pro něj sice bude
nalézt práci v zimních měsících. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XXXII/2017
− Žádost pí Juráškové z DDM Astra Zlín o pronájem sálu HZ pro konání příměstského táboru –
žádá jako loni, téma Lovci pokladu, především pro mysločské děti, kapacita 20 dětí, pokud počasí dovolí,
budou čas trávit venku, v sále by se jen stravovali. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pronájem sálu HZ za 1 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 21. – 25. 8. 2017 ke
konání příměstského táboru s tím, že bude dána možnost přednostního přihlášení pro mysločské děti.“
K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXXII/2017
− Žádost p. Herníka, Pieta Otrokovice, o souhlas ke vstupu na hřbitov – my vystavujeme pohřebním
službám souhlas v souvislosti s odkrýváním konkrétního hrobového místa, je spojen i s uzavřením smlouvy
na tlecí dobu. Pan Herník potřebuje, pravděpodobně pro výkon své činnosti, obecný souhlas ke všem
hrobovým místům. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje umožnění
vstupu na místní hřbitov zaměstnancům pohřební služby Pieta Otrokovice, zastoupené p. Jiřím Herníkem,
K. H. Máchy 13, 765 02 Otrokovice, IČ: 45461201, DIČ: CZ7201124117, aby tam mohli (v souladu
s Řádem veřejného pohřebiště) provádět výkopy hrobů, pohřbívání zemřelých a následné zaházení
a úpravu hrobů, a to za podmínky, že konkrétní výkop a zához hrobu bude proveden pouze po obdržení
Souhlasu k vykopání hrobu pro pohřbení vystaveného Obcí Mysločovice ke konkrétnímu hrobovému
místu.“ K návrhu nebyly připomínky.
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XXXII/2017
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 1 165 tis. Kč (dotace pro ZŠMŠ). Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XXXII/2017
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Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 6. 3. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 2. 2017
ve 21:00 hodin.

Rekapitulace usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 2. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXII. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.
2. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice“ uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
3. Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
4. Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro CSP Zlín, o.p.s.
5. Schvaluje pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci přijetí finančního daru na
barevný tisk školního časopisu Myškoláček a na zakoupení fotoaparátu pro redakční radu a přijetí daru
10 ks počítačů od České spořitelny, a.s.
6. Schvaluje uzavření darovací smlouvy pro převod pozemků p. č. 368/22 a 368/23 v k. ú. Mysločovice
z vlastnictví Obce Mysločovice do vlastnictví Zlínského kraje. Dále schvaluje uzavření darovací smlouvy
pro převod pozemků p. č. 363/38, 368/21 a 361/2 v k. ú. Mysločovice z vlastnictví Zlínského kraje do
vlastnictví Obce Mysločovice.
7. Schvaluje jakožto vlastník pozemků KN p. č. 647, 648, 650, 653, 654, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 686, 687, 688, 690 v k. ú. Mysločovice zapsaných na LV č. 10001 strpění dočasné zátopy těchto
pozemků. Tento souhlas je vydán jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení ke stavbě suché
nádrže SN2 v k. ú. Mysločovice
8. Schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání.
9. Schvaluje pronájem sálu HZ za 1 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 21. – 25. 8. 2017 ke konání
příměstského táboru s tím, že bude dána možnost přednostního přihlášení pro mysločské děti.
10. Schvaluje umožnění vstupu na místní hřbitov zaměstnancům pohřební služby Pieta Otrokovice,
zastoupené p. Jiřím Herníkem, K. H. Máchy 13, 765 02 Otrokovice, IČ: 45461201, DIČ: CZ7201124117,
aby tam mohli (v souladu s Řádem veřejného pohřebiště) provádět výkopy hrobů, pohřbívání zemřelých
a následné zaházení a úpravu hrobů, a to za podmínky, že konkrétní výkop a zához hrobu bude proveden
pouze po obdržení Souhlasu k vykopání hrobu pro pohřbení vystaveného Obcí Mysločovice ke
konkrétnímu hrobovému místu.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

datum pořízení zápisu: 9. 2. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 2. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: ing. Kutra v. r., p. Stoklásek v. r.
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