Obec Mysločovice
Zápis z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 3. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: ing. arch. Martin Dřímal, p. Libor Utinek
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: p. Stoklásek (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 XXXII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a Mgr. Jančíka.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXIII. zasedání a ověřovateli
zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Příkazní smlouva – Obnova krajinných struktur na k. ú. Mysločovice
3. Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace za rok 2016
4. Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulá
zasedání) – p. Dovrtěl a ing. Kutra na TJ připomínali uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemku
p. č. 182/55 TJ SOKOL, ale dosud nepodepsán.
- Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta jednal s ing. Pernicou – tvar je striktně
ministerstvem životního prostředí daný, nelze s tím nic dělat. Poslední možností je svolat společnou
schůzku s Lesy ČR a MŽP, apelovat na zmenšení průtoku vlivem poldru před Lechoticemi a tím i možnosti
zmenšení koryta a záboru půdy. O termínu schůzky bude zastupitele informovat.
- Dotace na opravu pamětních desek a válečných hrobů (viz minulá zasedání) – po podání žádosti
vyšlo najevo, že žadatelem musí být vlastník pozemku, kterým je farnost. Starosta poděkoval ing. Burešovi
za jednání s farností. Farnost dala obci plnou moc k podání žádosti o dotaci a její administraci, zastupitelé
s ní byli předem seznámeni. Je to výhodnější než celou žádost znovu zpracovávat a ztratit tak místo
v pořadníku žadatelů. Celá akce bude realizována nejdříve v roce 2018, obec počítá s dofinancováním
nákladů akce poskytnutím veřejné finanční podpory farnosti. Je třeba zajistit prohlášení, že památka může
být opravena. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí plné moci dané
Obci Mysločovice Římskokatolickou farností Mysločovice k podání žádosti o dotaci u Ministerstva obrany
ČR na opravu pomníku padlých vojínů z Mysločovic v 1. světové válce a administraci žádosti.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXXIII/2017
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – p. Císař z NET Development poslal návrh na úpravu
studie teprve 28. 2., stavební výbor projednal, předložil zastupitelům ke schválení. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje návrh Územní studie k lokalitě BI11“. K návrhu
nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXXIII/2017
Ing. Bureš apeloval, že je nutné na stavebním výboru řešit i kanalizaci v obci.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – od Olšinů nemáme žádné informace, zjistí p. Dovrtěl, Karlíkovi
výmaz dořešili, p. Karlík žádal o proplacení 1 090 Kč (vklad do katastru, ověřování podpisů), starosta mu
sdělil, že se jedná o jeho náklady. Mgr. Jančík – obec nemůže platit správní poplatky za cizí osoby.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol z prosince 2016 pro ing. Bureše, domluvit se se
starostou na svolání schůzky s odborníky, trvá. Ing. Bureš navrhuje nejdříve jednat na stavebním výboru.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – ing. Kutra – 17. 3. 2017
projektant přinese hotovou dokumentaci.
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− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – zpracovává se žádost přes IROP. Zadávací řízení pro výběrové řízení by mělo být
hotovo tento týden. Poptávka na technický dozor a BOZP vyhlášena a řádně zveřejněna, obdrželi jsme tři
nabídky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výběrovou komisi k akci
„Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ ve složení ing. arch. Martin Dřímal, p. Lukáš Dovrtěl
a ing. Radim Kutra.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. XXXIII/2017
Schůzka se zástupci okolních obcí k financování zatím svolána nebyla, zčásti se jedná o rekonstrukci
školských zařízení (družiny, školní jídelna), obce by se měly podílet na financování, starosta ji svolá.
− Volné prostory po zubařské ordinaci (viz minulá zasedání) – není zájemce. Je nutné dořešit
odvětrání zadní místnosti, do budoucna pak vyměnit podlahovinu a vymalovat.
− Dokončení zatravnění pozemků (viz minulá zasedání) – proběhla schůzka ing. Kurovce, Mgr. Jančíka
a starosty, je třeba provést úpravu výměry u čtyř pronajatých pozemků (p. č. 787, 810, 877 a 936), nově
zahrnout do pronájmu pozemek p. č. 780. Probíhá letecké snímkování, KLM od SZIF nedostane dotace na
nevyužité plochy, na kterých se nedá hospodařit. Požaduje, aby pronajaté pozemky souhlasily na pozemky
obhospodařované. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě se Zemědělskou společností KLM, s.r.o., celková výměra pozemků
k zatravnění se mění z 12,0087 ha na 12,0427 ha.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Mgr. Jančík přislíbil za myslivce vytýčení pozemků.
− Vysazení stromu před hasičskou zbrojnici (viz minulá zasedání) – p. Běhula najde vhodný strom.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – starosta zatím nikoho neoslovil ohledně architektonického
řešení mostku u MŠ. Mgr. Jančík – jedná se o mostek zastrčený, mimo hlavní komunikaci po obci. Starosta
– most u Hz navrhuje zúžit o zelený pás, ušetříme finance a pro provoz v místě bude stále dostatečně
široký. Z jakého materiálu tedy nechat navrhnout most u MŠ? Mgr. Jančík – je třeba najít dobrý poměr
mezi cenou a životností materiálu. Starosta – osloví ing. Dybala o odhad ceny mostu z různých materiálů.
Mgr. Jančík – most by měl hlavně plnit svůj účet a být snadno udržovatelný, navrhuje ocelovou konstrukci.
Pan Jurášek – betonová deska, zábradlí. Ing. Kutra – např. dřevěné zábradlí, aby bylo funkční. Starosta –
důležité je, aby tudy projel traktor.
− Hospodaření školy 2016 (viz minulá zasedání) – viz schvalování závěrky školy dále.
− Žádost mj. i pí Riedlové o schválení trasy jednotné kanalizace (viz minulá zasedání) – nikdo se
zúčastněných se zatím neozval, kterou ze dvou variant řešení zvolili.
− Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 455 (viz minulá zasedání) – ukončena.
− Stavba „Polní cesta C18 – prodloužení (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni
s návrhem dále uvedené smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C18 – prodloužení v k.ú.
Mysločovice“ na pozemku obce p. č. 951 v k. ú. Mysločovice s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Setkání s důchodci (viz minulá zasedání) – starosta poděkoval p. Juráškovi za organizaci akce.
− Akce rok 2017 (viz minulá zasedání) – jarní termín vítání občánků byl stanoven na 23. 4. 2017.
− Obecní noviny (viz minulé zasedání) – starosta vyzval zástupce složek, aby co nejdříve dodali
příspěvky.
− Žádost p. Utinka o zafinancování opravy požárního auta IFA (viz minulé zasedání) – p. Utinek spolu
s p. Lukášem Dovrtělem oslovili lakýrníka, který posoudil stav auta, lakování auta odhadl na 36 tis. Kč bez
DPH. Pokud bychom si auto na lakování připravili (vyrovnání plechu, překytování, přebroušení), tak
bychom ještě ušetřili. Cena bude ještě upřesněna. Další náklady vzniknou na držáky hadic, osvětlení,
doplnění výstražného zařízení.
Mgr. Jančík – práce na přípravě auta zajistí složka – SDH, je to pro JSDHO, zhodnotí tím majetek obce.
Starosta – auto slouží jen pro JSDHO, už 2 roky nebylo na žádné soutěži. Starosta -–návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje opravu a dovybavení požárního auta IFA za max. 35 tis. Kč,
současně schvaluje rozpočtové opatření – financování těchto výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XXXIII/2017
Ing. Bureš – váží si toho, že se hasiči budou podílet na opravě auta, souhlasí s opravou auta, ale apeluje
na vstřícné jednání i s ostatními složkami, pokud by o něco žádaly. Starosta – zatím se nikdo tak nestaral
o obecní majetek jako hasiči. Ing. Kutra – chápe ing. Bureše, jak to myslel, jde o rovný přístup, aby někdo
nebyl rovnější. Mgr. Jančík – ž á dajı́ o financová nı́ pouze materiálu na opravy obecnı́ho majetku, práci
vykonají ve svém volnu jako zájmovou činnost.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulé
zasedání) – starosta pourguje uzavření darovacích smluv.
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− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 je jen zakreslena (viz minulé zasedání) - starosta
kontaktoval ing. Vyňuchala, předal mu podklady, pracuje se na projektové dokumentaci. K vyjádření
o existenci stavby budou dále potřeba revize, vyjádření hasičů, pravděpodobně vzniknou náklady na
technické úpravy.
− Obecní zaměstnanec (viz minulé zasedání) – asi nevyužijeme celých 12 měsíců, ale určitě bychom
potřebovali zaměstnance od května, na 6-7 měsíců. Je ale problém najít vhodného uchazeče
o zaměstnání.
Příkazní smlouva – Obnova krajinných struktur na k. ú. Mysločovice
Běží desetiletá doba udržitelnosti projektu, zatím jsme následnou administraci finančně neřešili. Starosta
oslovil tu samou firmu, co nám zajišťovala administraci žádosti o dotaci k obnově krajinných struktur. Každý
rok je třeba vystavit průběžnou provozní monitorovací zprávu, roční náklady 2 400 Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k dokončené akci „Obnova krajinných struktur na
k.ú. Mysločovice“ pro zajištění průběžného monitoringu plnění indikátorů projektu a vyhotovení průběžných
monitorovacích zpráv uzavření Příkazní smlouvy č. 14181596 s Ing. Jiřím Kleperlíkem.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XXXIII/2017
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace za rok 2016
Rozbor hospodaření za 4. čtvrtletí 2016 – ing. Bureš konstatoval, že rozpočet byl plněn, někde i přečerpán,
např. MŠ didaktické pomůcky. Za rok 2016 škola skončila s výsledkem hospodaření ve výši cca 153 tis. Kč,
a to především díky úspoře na energiích v ZŠ, rostou náklady na čištění podlah, vynaloženy větší investice
na IT, vybavení tělocvičny, obnovu nábytku. ŠJ, družina – skutečný příjem z příspěvku na školská zařízení
se lišil od plánovaného, ve družině nečerpali na materiále, požadují změnu závazného ukazatele na
čerpání ve službách. Výkazy závěrky – dle ing. Bureše nic neobvyklého, náklady klesly, fond investic je
vyčerpaný, ve fondu odměn je 40 tis. Kč, rezervní fond je ve výši cca 109 tis. Kč (v roce 2016 získali dary
na oslavu výročí školy, výuku rodilým mluvčím, přírodovědné pomůcky; z fondu bylo dále čerpáno na
osvětlení v tělocvičně, nákup interaktivní tabule, vybavení knihovny). Navrhují převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období 31. 12.
2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXXIII/2017
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výsledek hospodaření Základní
školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 ve výši 152 950,76 Kč
a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Zastupitelé byli předem se zprávou seznámeni. Bylo vzneseno 5 žádosti o informaci dle tohoto zákona,
zveřejněny i s odpověďmi na stránkách obce, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, neobdrželi jsme žádné
odvolání ani stížnost. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2016 podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 11. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Různé
− Žádost Mgr. Jančíka o možnost vybudování nového zásypu na obecním pozemku – myslivci by
nad odchovnou zrušili velký zásyp, pro myslivost nemá význam, neplní svoji funkci. Nový, menší, ze dřeva
by vybudovali na dostupnějším místě. Vše zajistí brigádně. Starosta – pokud by nebyl v cestě nebo netrčel
do cesty, tak nemá námitek. Mgr. Jančík – bude to velká zamčená bedna, opět na obecním pozemku, ale u
cesty. Starosta obce – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zrušení velkého zásypu
krmiva pro zvěř nad odchovnou a vybudování nového, menšího, na obecním pozemku u cesty pod bývalou
odchovnou.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 12. usnesení č. XXXIII/2017
− Starosta informoval zastupitele o schůzce ohledně Vak Zlín 9. 3. 2017 v Otrokovicích, které se
zúčastní – bude se jednat mj. i o Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci z 22. 11. 2016 ohledně
neplatnosti valné hromady Vak z roku 2004, ještě není pravomocné, pravděpodobně bude odvolání, řeší to
Magistrát města Zlín. My máme jen minimum akcií, abychom mohli něco ovlivnit.
− Nová směrnice obce řešící pravidla sestavování rozpočtu školy – 22. 2. 2017 nabyl účinnosti zákon
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto byl pí Pitříkovou zpracován návrh směrnice,
zastupitelé s ním byli předem seznámeni. Řeší celý proces od sestavení střednědobého výhledu
hospodaření, přes rozpočet až po úpravy rozpočtu během roku. Do budoucna bude aktualizována
i směrnice řešící rozpočet obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
Směrnici č. 34 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Obcí Mysločovice.“
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K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 13. usnesení č. XXXIII/2017
− Opravy místních komunikací – budou se vyplňovat spáry na pěší zóně, cyklostezce a cestě k Betoně,
v rozpočtu je na opravy vyčleněno 75 tis. Kč. Ing. Kutra – je nutné pořešit dilatační spáru z dlažebních
kostek na točně, projedná to ve stavebním výboru. Mgr. Jančík – co s cestou pod školou? Starosta – čeká
nás rekonstrukce školy, nová výstavba vedle školy, zatím se nebude řešit.
− Žádost starosty z Míškovic na změnu osvobození od poplatku v naší vyhlášce o „odpadech“ –
požaduje, abychom osvobodili od poplatku ty, kteří se po většinu roku fyzicky zdržují mimo obec. Paní
Pitříková zastupitelům osvětlila výhody a nevýhody rozšíření osvobození, každá obec je jedinečná, nelze
problém s výběrem poplatků v jedné obci řešit na úkor obce druhé. Obec nemusí mít stanoven místní
poplatek, může s občany uzavřít smlouvu o poskytování služby odvozu odpadu. Zastupitelé vše posoudili,
vyhláška se zatím měnit nebude.
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku, a to notebooku Asus (inv. č. 2215, pořizovací cena
26 585 Kč, rok pořízení 2006), PC NEC P4 (inv. č. 2231, pořizovací cena 6 621 Kč, rok pořízení 2006),
PC IBM P4 (inv. č. 2379, pořizovací cena 5 030 Kč, rok pořízení 2009), notebooku IBM (inv. č. 2566,
pořizovací cena 5 840 Kč, rok pořízení 2009), PC IBM S50 (inv. č. 2583, pořizovací cena 5 700 Kč, rok
pořízení 2009), projektoru (inv. č. 2350, pořizovací cena 10 914 Kč, rok pořízení 2008). Počítače mají
nedostatečný výkon, zastaralý operační systém atd., projektor má vadný DLP čip, oprava odhad 6 tis. Kč,
cena nového je 8-10 tis. Kč. Ing. Bureš – pozor na udržitelnost v případě pořízení majetku z dotace.
Mgr. Jančík – škola by měla podávat návrh na vyřazení majetku 1-2x roč ně , ne na každé zastupitelstvo.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení notebooku Asus
(inv. č. 2215), PC NEC P4 (inv. č. 2231), PC IBM P4 (inv. č. 2379), notebooku IBM (inv. č. 2566), PC IBM
S50 (inv. č. 2583), projektoru (inv. č. 2350) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace a jejich ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− ZŠMŠ Mysločovice návrh odpisového plánu od 1. 1. 2017 – změna -1 Kč měsíční odpis majetek ZŠ,
a to kvůli zaokrouhlování odpisů majetkovým programem.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úpravu odpisového plánu Základní
školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace zpětně od 1. 1. 2017, čtvrtletní výše odpisu
majetku se snižuje ze 76 803 Kč na 76 800 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o dočasné využití provozních prostředků k hrazení výdajů na realizaci projektu
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání „Úspěch pro všechny“. Žádost o podporu byla schválena
3. 1. 2017, projekt běží od začátku ledna, zaměstnanci pracují, ale prostředky na jejich platy zatím nebyly
převedeny na účet školy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci dočasné využití provozních prostředků ke
krytí výdajů s financováním projektu „Úspěch pro všechny“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XXXIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Machová, Mysločovice, Sazovice – koná
se 16. 3. 2017 v sále HZ. Zúčastní se starosta. Mgr. Jančík – mj. se bude schvalovat změna hranic honitby,
vyrovná se, přibude 13 ha.
− Výběrová komise ve složení ing. arch. Dřímal, p. Dovrtěl a ing. Kutra během jednání zastupitelstva
posoudila nabídky na technický dozor a BOZP k akci „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice“:
SIC – L spol. s.r.o.
459 195 Kč vč. DPH
Stavtrade 97 Zlín, s.r.o.
422 895 Kč vč. DPH
Karel Bartoněk
481 400 Kč vč. DPH
Jako nabídku s nejvýhodnějšími parametry dle zadávacích kritérií vyhodnotila nabídku Stavtrade 97 Zlín,
s.r.o. a doporučila zastupitelstvu uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat technický dozor investora a BOZP k akci „Rozšíření
kapacity základní školy Mysločovice“ firmě Stavtrade 97 Zlín, s.r.o. za cenu 422 895 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu obce, v případě získání dotace k této akci, uzavřením smlouvy.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 17. usnesení č. XXXIII/2017
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 11 tis. Kč (v souvislosti s opravou traktoru).
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.“
K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 18. usnesení č. XXXIII/2017
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Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 3. 4. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 3. 2017
ve 20:20 hodin.

Rekapitulace usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 3. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXIII. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.
2. Schvaluje přijetí plné moci dané Obci Mysločovice Římskokatolickou farností Mysločovice k podání žádosti
o dotaci u Ministerstva obrany ČR na opravu pomníku padlých vojínů z Mysločovic v 1. světové válce
a administraci žádosti
3. Schvaluje návrh Územní studie k lokalitě BI11.
4. Schvaluje výběrovou komisi k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ ve složení
ing. arch. Martin Dřímal, p. Lukáš Dovrtěl a ing. Radim Kutra.
5. Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě se Zemědělskou společností KLM, s.r.o., celková
výměra pozemků k zatravnění se mění z 12,0087 ha na 12,0427 ha.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C18 – prodloužení v k.ú.
Mysločovice“ na pozemku obce p. č. 951 v k. ú. Mysločovice s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj.
7. Schvaluje opravu a dovybavení požárního auta IFA za max. 35 tis. Kč, současně schvaluje rozpočtové
opatření – financování těchto výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
8. Schvaluje k dokončené akci „Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice“ pro zajištění průběžného
monitoringu plnění indikátorů projektu a vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv uzavření Příkazní
smlouvy č. 14181596 s ing. Jiřím Kleperlíkem.
9. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období
31. 12. 2016.
10. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
k 31. 12. 2016 ve výši 152 950,76 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu.
11. Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. Schvaluje zrušení velkého zásypu krmiva pro zvěř nad odchovnou a vybudování nového, menšího, na
obecním pozemku u cesty pod bývalou odchovnou.
13. Schvaluje Směrnici č. 34 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Obcí
Mysločovice.
14. Schvaluje vyřazení notebooku Asus (inv. č. 2215), PC NEC P4 (inv. č. 2231), PC IBM P4 (inv. č. 2379),
notebooku IBM (inv. č. 2566), PC IBM S50 (inv. č. 2583), projektoru (inv. č. 2350) z majetku ve správě
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace a jejich ekologickou likvidaci.
15. Schvaluje úpravu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
zpětně od 1. 1. 2017, čtvrtletní výše odpisu majetku se snižuje ze 76 803 Kč na 76 800 Kč.
16. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci dočasné využití
provozních prostředků ke krytí výdajů s financováním projektu „Úspěch pro všechny“.
17. Schvaluje zadat technický dozor investora a BOZP k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“
firmě Stavtrade 97 Zlín, s.r.o. za cenu 422 895 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce, v případě získání
dotace k této akci, uzavřením smlouvy.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
datum pořízení zápisu: 10. 3. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 15. 3. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: ing. Bureš v. r., Mgr. Jančík v. r.
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