Obec Mysločovice
Zápis z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 12. 12. 2016 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: Ing. arch. Martin Dřímal
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 XXIX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Jančíka a ing. Bureše. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXX. zasedání a ověřovateli zápisu
Mgr. Jančíka a ing. Bureše.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Pronájem nebytových prostor čp. 21
3. Stanovení ceny stočného na rok 2017
4. OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
5. Žádosti o VFP, žádosti o dar a o spoluúčast na nákladech akcí na rok 2017
6. Příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016
7. Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2016
8. Návrh rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2017
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, o. s. o příspěvek na údržbu fotbalového hřiště (viz minulá
zasedání) – bude uzavřen dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 182/55.
− Územní studie k lokalitě za školou (viz minulá zasedání) – ing. arch. Dřímal předal dokumentaci
ing. Řepové, vyjádřila se, že je hodně podrobná, ale přesto mu ještě dala návrhy na doplnění.
- 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 kontaktoval
ing. Kutrou doporučeného p. Přikryla, přislíbil napsat zprávu.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – starosta čeká na kolaudaci vody příští týden, zatím
smlouvu o smlouvě budoucí kupní neuzavřel. Do územní studie by se měly promítnout závěry z minulého
zasedání. Ing. Kutru oslovil p. Císař – poslal zákres k komunikací k Machové, chtěl vyjádření k položeným
sítím, plyn je uložen jinde, než se původně plánovalo.
− 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.
− Smlouvy o odvádění odpadních vod s majiteli bytů na čp. 104 (viz minulá zasedání) – smlouva
s p. Rozehnalem podepsána.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – ing. Bureš se domluví se starostou na svolání schůzky
s odborníky.
− Škoda na obecním majetku – poškození stromků (viz minulá zasedání) – dluh ve výši 27 488 Kč
bude vymáhán exekucí.
− Vyviklaný sloupek branky k VKK na hřbitově (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl upozornil na upadlý
pant na bráně, ing. Kutra zajistí jeho navaření v nejbližší době.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – ing. Kutra zjistí aktuální stav.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – budou se podávat žádosti o dvě dotace, čeká se na položkový rozpočet, starosta
pozval ing. arch. Dřímala, aby zastupitelům upřesnil aktuální situaci.
Ing. arch. Dřímal – položkový rozpočet je skoro hotov, zdržel se s hygienou a hasiči, požadovali nějaká
přepracování, nakonec se rozšíření šaten ustálilo na rozšíření o 108 skříněk. Nad prostorem šaten vznikne
sborovna, učebny nad jídelnou jsou rozšířeny o arkýře pro WC a sklad, v učebnách jsou světlíky a
podhledy kvůli zajištění osvětlení. Rozpočet je kvůli uznatelným a neuznatelným nákladům členěn na
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stavební objekty, ty jsou pak ještě dále členěny. Byly řešeny chodníky, zeleň, parkoviště, veřejné osvětlení
od parkoviště ke vstupu, velké zásahy jsou ve zdravotechnice. Stromy budou zatím zachovány. Na
stavební úřad doložil vyjádření hygieny a hasičů, tento týden by mohlo být vydáno zahájení stavebního
řízení.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyhlásit výběrové řízení na firmu
zajišťující výběr zhotovitele a výběrové řízení na technický dozor a BOZP a pověřuje starostu oslovením
firem.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXX/2016
Pan Dovrtěl – na školské radě padl návrh zahrnout do financování této akce i okolní obce. Jedná se
o školské zařízení, mělo by se o tom s okolními obcemi jednat. Starosta – jak to budeme od obcí vymáhat,
záleží na tom, jak se k tomu postaví zastupitelstva okolních obcí.
− Ukončení provozu zubařské ordinace k 31. 12. 2016 (viz minulá zasedání) – MUDr. Drbal zajistil
u MUDr. Veita z MORAVIA DENT , s.r.o., že pacienti se mohou přehlásit i do Otrokovic. Záměr pronájmu
prostor zveřejněn na úřední desce od 23. 11. do 9. 12. 2016, není zájemce.
Pan Dovrtěl – v souvislosti s plánovanou rekonstrukci příští rok Mgr. Karlíková navrhla na školské radě
využít tento prostor pro umístění jedné třídy. Dále bylo navrženo využít prostory sálu na HZ pro výdej
stravy žákům. Starosta – pro výdej stravy by se měly najít prostory ve škole, přecházení by bylo složité.
Prostor zubařské ordinace je malý, to už by spíš prvňáci mohli být nahoře na OÚ.
− Plakátovací plocha u zastávky na točně (viz minulá zasedání) – zatím není.
− Zeleň v parku pod kostelem a na hřbitově (viz minulá zasedání) – zastupitelé podpořili návrh starosty
vykácet přes zimu všechny thuje na hřbitově a na jaře vysadit všechny plánované stromy.
− Rozpočet obce na rok 2017, MPOV (viz minulé zasedání) – vzhledem k podávaným žádostem
o dotace a finančním možnostem obce v příštím roce se zastupitelé na minulém zasedání zabývali
aktualizací MPOV na roky 2014 – 2018, s konečným návrhem (viz příloha) byli mailem seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úpravu Místního programu obnovy
vesnice na roky 2014 – 2018.“ K návrhu nebyly připomínky. (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XXX/2016
− Dokončení zatravnění pozemků – starosta přichystal tabulku plánovaných pozemků, Mgr. Jančík
posoudí dle aktuálního stavu.
Pronájem nebytových prostor čp. 21
Záměr zveřejněn na úřední desce od 24. 11. do 12. 12. 2016. Zájem projevil HLAHOL Mysločovice z.s.
Zastupitelé byli s návrhem smlouvy předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pro HLAHOL Mysločovice z.s. dlouhodobý pronájem zasedací místnosti v 1. patře
budovy OÚ s nájmem 2 000 Kč/rok.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Stanovení ceny stočného na rok 2017
Zastupitelé byli předem seznámeni s kalkulací ceny zpracovanou ing. Kousalíkovou, při částečném
zahrnutí odpisů a prostředků obnovy infrastruktury majetku je cena pro vodné a stočné 9,73 Kč/m3. Při
normované spotřebě 36 m3/obyvatele/rok vychází roční platba cca 350 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice stanovuje pro rok 2017 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 350 Kč
na osobu a rok (tj. 9,73 Kč/m3).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé byli seznámeni s předpokládanými náklady k odpadům v roce 2017, jedná se o cca 180 tis. Kč.
V roce 2016 se díky většímu třídění odpadu projevil lepší příjem za tříděný odpad. Zastupitelé se po
projednání rozhodli snížit poplatek z 600 Kč na 500 Kč. Zastupitelé pověřili starostu zveřejnit v Obecních
novinách informaci o tom, že včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádosti o VFP, žádosti o dar a o spoluúčast na nákladech akcí na rok 2017
V roce 2017 se bude pokračovat ve stejném systému jako v roce 2016 - podpora konání plesů složek
řešena formou daru, konkrétní akce složek spoluúčastí obce na nákladech akce, veřejná finanční podpora
bude poskytována na zbylou činnost složek, na tuto činnost bylo letos poskytnuto celkem 185 tis. Kč.
Dle usnesení zastupitelstva ze 7. 12. 2015 si zastupitelstvo vyhrazuje pravomoc rozhodovat o darech nad
1 000 Kč pro jednu osobu či organizaci a o všech dotacích z rozpočtu obce.
Starosta seznámil zastupitele s písemně podanými žádostmi na rok 2017, ing. arch. Dřímal požádal
osobně o spoluúčast obce na nákladech nohejbalového turnaje, žádost o VFP si nepodal zatím HLAHOL
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Mysločovice z.s. SDH Mysločovice žádá o navýšení spoluúčasti obce na karnevalu o 2 tis. Kč. Ing. Bureš
navrhl spoluúčast zvýšit a současně tím ponížit spoluúčast obce na Farním dnu.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje na rok 2017 veřejnou finanční
podporu na činnost pro p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj
Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro sl. Daňkovou (Klub
maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro ŘKF Mysločovice
ve výši 30 000 Kč, pro SDH Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši
50 000 Kč. Dále schvaluje od roku 2017 poskytovat pro každou složku se sídlem v Mysločovicích
pořádající ples dar ve výši 3 000 Kč. Současně se zavazuje každoročně podpořit spoluúčastí na nákladech
akce nohejbalový turnaj pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou 1 200 Kč, Farní den pořádaný ŘKF
Mysločovice částkou 1 000 Kč, uzlovací soutěž, maškarní karneval, soutěž O pohár starosty obce
Mysločovice pořádané SDH Mysločovice celkovou částkou 20 000 Kč, Pivní slavnosti a Vánoční turnaj
pořádané TJ SOKOL Mysločovice, o. s. celkovou částkou 7 000 Kč, a to za předpokladu, že se akce budou
konat.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XXX/2016
Mimo to je v návrhu rozpočtu počítáno se spoluúčastí obce na nákladech konání Hanáckého práva ve výši
100 tis. Kč. Minule Mgr. Jančík s ing. Kutrou navrhovali spoluúčast 150 tis. Kč s tím, že je to na
smysluplnou věc, tradice obce. Ing. Bureš, ing. Kutra – nechejme tedy zatím 100 tis. Kč, o navýšení
a úpravě rozpočtu se může rozhodnou kdyžtak v roce 2017.
Příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016
Starostou byl 14. 11. 2016 vydán Plán inventur za rok 2016. Dnes proběhlo školení všech členů
inventarizační komise. S inventurami se začne pokladnou 2. 1. 2017 a poté tak, aby vše vč. závěrečné
zprávy bylo hotovo do 3. 2. 2017. Předsedou komise je p. Stoklásek, všichni ostatní zastupitelé jsou členy
komise, za majetek zodpovídá starosta obce.
Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2016
Ke konci roku předpokládáme na účtu 042 výdaje v celkové výši cca 156 tis. Kč (viz příloha). Jedná se
o tyto akce: veřejné osvětlení k nové výstavbě u hřiště, výkup pozemků pod chodníkem k Míškovicím
a víceúčelové sportoviště u ZŠ, přibude ještě projekt k rozšíření kapacity ZŠ. Všechny akce jsou živé,
budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
Návrh rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2017
Rozpočtový výhled na roky 2018-2019 - zastupitelé s ním (viz příloha) byli seznámeni, na oba roky se
uvažuje s přebytkovým rozpočtem, přebytek bude použit ke splátkám úvěru. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018-2019.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XXX/2016
Návrh rozpočtu (viz příloha „Rozpočet na rok 2017 – návrh“) vychází z rozpočtového výhledu na roky 20182019, skutečného plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2016 a předpokládaných výdajů na rok 2017. Je
navrhován jako schodkový, schodek 00 Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Byl zveřejněn
na úřední desce od 25. 11. do 12. 12. 2016, projednán ve finančním výboru a kontrolním výboru.
Ing. Bureš – v minulosti se uvažovalo s přestavbou střediska na byty, byl k tomu i projekt. Dalo by se využít
k sociálnímu bydlení. Starosta – projekt počítal s cca osmi byty ve dvou patrech. Je poskytována dost
vysoká dotace.
Zastupitelé návrh projednali, probírali podrobněji některé položky rozpočtu, byly navrženy tyto úpravy:
příjmy návrh
11 683 300 Kč
příjmy ke schválení
výdaje návrh

11 683 300 Kč
-13 495 000 Kč

paragraf 3330
paragraf 5512
výdaje ke schválení
financování návrh

ponížení veřejné finanční podpory pro ŘKF
Mysločovice
+2 000 Kč dofinancování maškarního karnevalu
-2 000 Kč

-13 495 000 Kč
1 811 700 Kč

financování ke schválení
1 811 000 Kč
V návrhu rozpočtu je mj. počítáno (viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2017) s příspěvky, veřejnou
finanční podporou, dary. V rozpočtu zatím není zahrnut odkup kanalizace od Vaku - bude popř. provedeno
rozpočtovým opatřením v roce 2017. Zůstává rezerva na nepředvídané výdaje 40 000 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
(daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy na paragrafy, neinvestiční a investiční
výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2017 - návrh“, tzn. příjmy ve výši
11 683.300 Kč, výdaje ve výši 13 495 000 Kč, financování ve výši 1 811 700 Kč. Schvaluje dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních příspěvků, peněžitých
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a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám uvedeným v upravené příloze č. 1
„Rozpočet na rok 2017 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet. Současně vzhledem k připravované
novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje provedení vynucených oprav rozpočtu
v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se změní jejich charakter a výše prostředků.“
K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XXX/2016
Různé
− Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev –
zastupitelé mohou rozhodnout o navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, počet obyvatel se
předpokládá kolem 650. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice nechce
neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2017 navyšovat odměny a chce zachovat stávající výši
odměn.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, p. Žák se zdržel) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XXX/2016
− Ing. Bureš zajistil 3 nabídky (viz přílohy) na úvěr pro dofinancování rozšíření kapacity ZŠ – od
Komerční banky, ČSOB a České spořitelny. Jedná se o nabídky investičního úvěru ve výši 8 mil. Kč,
splatnost 10 let. Nejvýhodněji se jeví Česká spořitelna.
− Nabídka ARLES, s.r.o. na prodloužení záruky a servisu pro multifunkční zařízení Develop ineo –
v březnu nám skončí čtyřletá smlouva o pronájmu tohoto zařízení. Nabízí nám tříletou smlouvu na výše
uvedené služby za 89 Kč bez DPH měsíčně při zachování ceny za kopie (0,19 Kč černobílá a 1,20 Kč
barevná, ceny bez DPH). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
smlouvy na prodloužení záruky a servisu zařízení Develop ineo o 36 měsíců za cenu 89 Kč/měsíc bez
DPH s ARLES, s.r.o.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XXX/2016
− Návrh p. Stokláska na pořízení vánočního osvětlení v obci – starosta zjišťoval možnosti – náklady
na motiv o velikosti 60-70 cm 7 200 Kč + montáž, větší o velikosti 1,2-1,5 m od 10 800 Kč + montáž.
Světelný řetěz např. na lípu na točně by vyšel na cca 30 tis. Kč vč. montáže (140 m ledek po 12 cm nebo
200 m světel po 25 cm). Osvětlení aleje kolem cesty ve středu obce by bylo nákladné.
Ing. Kutra – lípa je vhodná, ale spíš by osvětlil pěší zónu k obchodu. Ing. Bureš – lípa je 100 % vhodná.
Pan Stoklásek – ozdobit by se mohly např. vjezdy do Mysločovic, pěší zóna je vhodná. Pan Dovrtěl –
osvětlil by lípu, strom u obchodu, místa, kudy chodí lidé. Ing. Kutra – obec se dá přizdobovat postupně.
Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení osvětlení pro lípu na
točně za cenu cca 30 tis. Kč vč. DPH, současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Návrh p. Dovrtěla na vysazení stromu před hasičskou zbrojnici – starosta návrh podpořil.
− Obecní mosty – pro každý musíme mít zpracován mostní list (cca 5 tis. Kč bez DPH), kontrolu mostu
(cca 3 tis. Kč bez DPH). Celkové náklady cca 25 tis. bez DPH (most u čp. 147, 104 a u MŠ). Oprava mostu
u čp. 104 je odhadována ing. Dybalem na 40 tis. Kč/m2 bez DPH, starosta s ním má naplánovánu schůzku.
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením elektrické trouby třípatrové (inv. č. 5196, pořizovací cena
12 482,50 Kč) – opotřebovaná, revizní technik ji nedoporučuje používat. Mají zapůjčenu novou troubu od
firmy Megastro CZ s.r.o. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení
elektrické trouby třípatrové (inv. č. 5196) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace a její ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím daru – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje přijetí finančního daru 70 tis. Kč pro Základní a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci na nákup pomůcek k výuce předmětu přírodopis.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádosti p. Vlastimila Mizery ke stavbě RD – plánuje výstavbu nad školou, potřebuje vyjádření
k přípojkám vody, kanalizace, elektriky, dále souhlas s vjezdy na pozemky obce, 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 v k. ú.
Mysločovice s p. Vlastimilem Mizerou.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Vymáhání pohledávky vůči p. Pancovi za revizi tlakové nádoby – jedná se o pohledávku ve výši
484 Kč z roku 2015, kterou dosud neuhradil – Mgr. Jančík mu napíše předžalobní upomínku.
− Hospodaření školy za 3 čtvrtletí 2016 – zastupitele s hospodařením seznámil ing. Bureš. Účetní
výkazy ZŠMŠ Mysločovice k 30. 9. 2016 potvrzují finanční stabilitu jednotky. Analýzou výsledku je možné
konstatovat, že příjmová stránka rozpočtu je naplňována a výdaje jsou vynakládány proporcionálně,
v souladu se schváleným rozpočtem. Významnější rozdíl byl pouze u střediska ZŠ na účtu 558, kde proti
rozpočtované částce ve výši 161 tis. Kč bylo čerpáno 305 tis. Kč z důvodu dvojnásobných výdajů na IT
a především pořízením DDHM, a to nového nábytku např. v pavilonu TV, šatnách a pořízením nových
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vestavných skříní. Výdaj byl dofinancován čerpáním rezervního fondu. Z rezervního fondu bylo čerpáno
419 tis. Kč a zůstatek fondu činí 71 tis. Kč. Z fondu investic bylo čerpáno 197 tis. Kč a zůstatek fondu činí
10 Kč. Ve středisku MŠ nejsou stejně jako v minulých letech proporcionálně čerpány účty 501 a 558.
− Žádost ing. arch. Dřímala o prodloužení termínu předání projektové dokumentace k „Rozšíření
kapacity základní školy Mysločovice“ - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje ing. arch. Martinu Dřímalovi prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace k akci
„Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ z 30. 11. na 16. 12. 2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XXX/2016
(6 pro, 0 proti, ing. Bureš se zdržel) usnesení přijato
− Ing. Kutra upozornil na časté havárie rozvodů vody v MŠ, je nutné řešit. Starosta – v roce 2017 je
plánována oprava stupaček.
− Dotace dětské hřiště – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí
investiční dotace 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj k akci „V Mysločovicích si děti hrají“
a současně schvaluje její zapracování do rozpočtu obce, v příjmech na položku 4216, čerpání ve výdajích
na paragrafu 3421, položce 6121.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 17. usnesení č. XXX/2016
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
10. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 22/2016 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 728 tis. Kč (mj. převody mezi účty). Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 18. usnesení č. XXX/2016

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 9. 1. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 12. 12. 2016
ve 21:00 hodin.
Rekapitulace usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 12. 2016 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXX. zasedání a ověřovateli zápisu Mgr. Jančíka a ing. Bureše.
2. Schvaluje vyhlásit výběrové řízení na firmu zajišťující výběr zhotovitele a výběrové řízení na technický
dozor a BOZP a pověřuje starostu oslovením firem.
3. Schvaluje úpravu Místního programu obnovy vesnice na roky 2014 – 2018.
4. Schvaluje pro HLAHOL Mysločovice z.s. dlouhodobý pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy OÚ
s nájmem 2 000 Kč/rok.
5. Stanovuje pro rok 2017 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 350 Kč na osobu a rok (tj. 9,73 Kč/m3).
6. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2017.
7. Schvaluje na rok 2017 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Šumberu (Banjo country) ve výši
5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši
5 000 Kč, pro sl. Daňkovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši
25 000 Kč, pro ŘKF Mysločovice ve výši 30 000 Kč, pro SDH Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ
SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Dále schvaluje od roku 2017 poskytovat pro každou složku
se sídlem v Mysločovicích pořádající ples dar ve výši 3 000 Kč. Současně se zavazuje každoročně
podpořit spoluúčastí na nákladech akce nohejbalový turnaj pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou
1 200 Kč, Farní den pořádaný ŘKF Mysločovice částkou 1 000 Kč, uzlovací soutěž, maškarní karneval,
soutěž O pohár starosty obce Mysločovice pořádané SDH Mysločovice celkovou částkou 20 000 Kč, Pivní
slavnosti a Vánoční turnaj pořádané TJ SOKOL Mysločovice, o. s. celkovou částkou 7 000 Kč, a to za
předpokladu, že se akce budou konat.
8. Schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018-2019.
9. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2017 návrh“, tzn. příjmy ve výši 11 683.300 Kč, výdaje ve výši 13 495 000 Kč, financování ve výši 1 811 700 Kč.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních
příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám uvedeným
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v upravené příloze č. 1 „Rozpočet na rok 2017 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet. Současně
vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje provedení
vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se změní jejich
charakter a výše prostředků.
10. Nechce neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2017 navyšovat odměny a chce zachovat stávající
výši odměn.
11. Schvaluje uzavření smlouvy na prodloužení záruky a servisu zařízení Develop ineo o 36 měsíců za cenu
89 Kč/měsíc bez DPH s ARLES, s.r.o.
12. Schvaluje pořízení osvětlení pro lípu na točně za cenu cca 30 tis. Kč vč. DPH, současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje vyřazení elektrické trouby třípatrové (inv. č. 5196) z majetku ve správě Základní školy a
mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace a její ekologickou likvidaci.
14. Schvaluje přijetí finančního daru 70 tis. Kč pro Základní a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou
organizaci na nákup pomůcek k výuce předmětu přírodopis.
15. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí
a služebnosti cesty k pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice s p. Vlastimilem Mizerou.
16. Schvaluje ing. arch. Martinu Dřímalovi prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace k akci
„Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ z 30. 11. na 16. 12. 2016.
17. Schvaluje přijetí investiční dotace 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj k akci „V Mysločovicích si
děti hrají“ a současně schvaluje její zapracování do rozpočtu obce, v příjmech na položku 4216, čerpání ve
výdajích na paragrafu 3421, položce 6121.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016.

datum pořízení zápisu: 16. 12. 2016, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 19. 12. 2016
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Mgr. Jančík v. r., Ing. Bureš v. r.
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