Obec Mysločovice
Zápis z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 29. 6. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina (Mgr. Jančík od 18:15 hodin)
hosté: p. Aleš Bravenec, ing. arch. Martin Dřímal, p. Michal Fiala, p. Jiří Jukin, p. Richard Páleníček, p.
Libor Utinek
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
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 zápisy z XXXVI a XXXVII. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ,
nebyly proti nim podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška
a ing. Kutru. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXVIII. zasedání
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXVIII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVI. A XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2019
3. Žádost ZŠMŠ o výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXVI. a XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Háj akce (viz minulá zasedání) – p. Fiala požádal zastupitele o povolení konání akce v Háji ve dnech
28. – 30. 7. 2017. Pan Bravenec – mají domluvenu aparaturu, která hraje dobře nablízko ne do dálky, akce
se zúčastní cca 70 lidí. Pan Jukin – mají zajištěny toitoi WC, budou hlídat po dědině, mají domluvenu
securite, budou hlídat i hluk. Pan Fiala – zajistí pořádek v místě před i po akci. Pan Bravenec – účastníky
budou lidi většinou od 30 nahoru, akci by chtěli opakovat každý rok, pokud by to bylo hlučné, tak se
přesunou příště jinam. Starosta – pokud tam bude 70 lidí, je to velikost běžné oslavy, loni si občané
stěžovali na hluk, ne na nepořádek. Pan Bravenec – v pátek by neměl být problém – první den budou vše
chystat a v dědině je zábava, v sobotu je v dědině provoz, v neděli odpoledne to ztlumí, budou na telefonu
se starostou, kdyžtak to omezí, natočí aparaturu do pole. Starosta – je potřeba zajistit požární bezpečnost.
Pan Bravenec – i loni měli hasicí přístroje. Pan Jukin – prostor vymezí páskou, aby se lidi zbytečně
necourali do lesa. Starosta – někdo musí být za celou akci zodpovědný. Pan Bravenec – budou oni tři (on,
p. Fiala a p. Jukin).
Ing. Bureš – je vidět, že akci asi mají kompletně zabezpečenou, poučili se z minula, současně je v sobotu
i další akce v dědině. Pan Bravenec – zvuk ztlumí po třetí hodině ranní. Starosta – pozor na noční klid od
22 večer do 6 hodin ráno, apeluje na hluk. Ing. Kutra – od kdy do kdy se konkrétně akce bude konat? Pan
Bravenec – od 17:00 hodin v pátek do 17:00 hodin v neděli, pak si budou hrát potichu. Ing. Kutra – v pátek
je zábava, ale v neděli by měli skončit do 1-2 hodin, ztlumit hudbu. Pan Stoklásek – záleží, jak se ponese
zvuk. Pan Jukin – v pátek si vyzkouší, jak se zvuk nese. Ing. Kutra – pokud někdo starostovi zavolá
v neděli ráno ohledně hluku, tak aby počítali s tím, že ho ztlumí. Starosta – loni to bylo hurá akce.
Pan Dovrtěl – kde budou parkovat, aby auta nestála různě po dědině. Pan Bravenec – na parkovišti
u kostela, ke hřbitovu, u obchodu, účastníky budou svážet od vlaku. Pan Dovrtěl – navrhl, aby se parkování
domluvili na parkovišti u MRB v Sazovicích, kluci nad tím přemýšleli, dejme jim šanci. Mgr. Jančík – zkusil
by to, ale parkoviště dole u hřbitova by mělo zůstat prázdné. Starosta – požádal organizátory, aby žádost
a to, co tu prezentovali, podali písemně, a ať se pod to podepíše zodpovědná osoba a uvede na sebe
kontakt.
Zastupitelé konstatovali, že byli s akcí seznámeni, bude podána písemná žádost, souhlasí s takovým
užitím pozemku obce. Pan Páleníček – je potřeba, aby tam byl nějaký koš na odpad a vyvážel se.
Úkol z květnového zasedání – umístit zde ceduli, že se zájemce o využití pozemku musí přihlásit na obci,
zodpovídat za úklid, zveřejnit to na stránkách obce, vývěsce, v novinách, rozhlasem, a umístit zde bečku
na odpad trvá.
− Opravy požárního auta IFA (viz minulá zasedání) – p. Utinek – doplněn maják, vyměněna přední
světla, doděláno označení. Pan Dovrtěl – stávající siréna nemá zvuk odpovídající předpisům, chtěli by
pořídit novou, z bazaru by stála cca 5 tis. Kč, nová cca 10 tis. Kč. Starosta – ještě je třeba nechat opravit
startér. Pan Utinek, p. Dovrtěl – zůstaly by obě sirény, retro i nová, abychom splňovali vyhlášku. Startér se
projevil teď, je to staré auto. Pan Utinek – nová siréna stojí od 7 do 12 tis. Kč dle vybavení. Zastupitelé
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souhlasili s pořízením nové sirény. Pan Utinek poděkoval za podporu obce, starosta za zastupitele
poděkoval hasičům za opravu auta.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – nejsou nové zprávy.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – ohledně ploch veřejného prostranství proběhla včera
schůzka za účasti pí Surovcové z ÚP MMZ, p. Císaře z NET Development, ing. arch. Dřímala, ing. Kutry
a starosty obce. Paní Surovcová souhlasila s tím, že se do veřejného prostranství započítají zelené plochy
kolem komunikace, chodníků atd., přitom nezáleží na tom, v čím je to vlastnictví. Nemusí být tedy parčík
místo jednoho stavebního místa. Ing. arch. Dřímal dopracoval studii – seznámil zastupitele se studií, čtyřmi
variantami, další možné výstavby ve spodní části lokality BI11. Starosta seznámil zastupitele s aktuálním
návrhem studie celé lokality BI11. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
územní studii k lokalitě BI11.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXXVIII/2017
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl finalizuje účastníky, následně Mgr. Jančík zfinalizuje
smlouvu.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol z minulého zasedání domluvit se na možnostech
spolufinancování s Vakem trvá. Oprava kanalizace pod hřbitovem – úkol z minulého zasedání pro
ing. Kutru zadat studii trvá.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – starosta jednal
s Mgr. Pechovou z životního prostředí MMZ – veřejné osvětlení je zakresleno špatně, starosta požádal
projektanta o překreslení na levou stranu, poté MMZ vydá vyjádření.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – smlouva o dílo je podepsaná, proběhl kontrolní den, probíhá samotná realizace.
Kontrolních dnů se bude účastnit i ing. Kutra, za stavební výbor zastupitelstva.
Schůzka se zastupiteli okolních obcí k financování – stále není termín. Na schůzce bude prezentována
celá akce a navrženo variantně spolufinancování. Ing. Bureš – jsou dvě varianty, buď vznikne dohoda
o spolufinancování dle nějakého klíče, nebo se jim příští rok spoluúčast přefakturuje. Starosta navrhl, aby
se obce procentuálně podílely na splátkách úvěru, např. dle průměrného počtu dětí za uplynulých deset let.
Pro termín schůzky navrhl úterky či čtvrtky po 18. hodině v období 17. – 28. 7. 2017. Byl pověřen
zastupiteli sjednat schůzku.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – starosta je domluven na finální schůzce s projektantem,
proběhne 10. 7.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulá
zasedání) – darovací smlouvy jsou schválené, nyní jsou na ŘSZK k nacenění darů.
− Nesoulad v katastru – 4. budova ZŠ čp. 150 je jen zakreslena (viz minulá zasedání) – zapsána
v katastru jako jiná stavba.
− Vak Zlín (viz minulá zasedání) – k určovacímu dopisu k soudu nic nového.
− Dětské hřiště u MŠ (viz minulé zasedání) – nový provozní řád zatím nebyl zveřejněn. Je nutné pořešit
šroub u skluzavky.
− Nabídka RPSC ideas s.r.o. na zpracování Žádosti o nadační příspěvek do grantového řízení
„Oranžové hřiště 2017“, vyhlášeného Nadací ČEZ (viz minulé zasedání) – Mgr. Jančík – zpracování
žádosti není složité, zvládneme to sami. Starosta - druhou možností je podání žádosti o dotaci na
ministerstvo místního rozvoje. Jedná se o 70 % dotaci, max. 5 mil. Kč, možnost příspěvku od kraje. Náš
projekt je zatím na 7,5 mil. Kč, žádosti se podávají do 18. 8. 2017. Lépe aby nám žádost někdo zpracoval.
Obeslal firmy ohledně zpracování žádosti o tuto dotaci, obdrželi jsme následující nabídky (ceny s DPH):
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
12 100 Kč za podání žádosti, 30 250 Kč doplatek
při přidělení dotace
RPSC ideas s.r.o.
14 520 Kč za podání žádosti, 72 600 Kč doplatek
po vydání rozhodnutí o přidělení dotace
a 9 680 Kč za administraci a zpracování
závěrečného vyhodnocení akce
INNOVA Int. s.r.o.
12 100 Kč za zahájení konzultací a poradenství,
18 150 Kč za zpracování žádosti a 4 % bez DPH
z podpory schválené poskytovatelem dotace (nebo
nejméně 60 500 Kč)
Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro podání žádosti o dotaci na
MMR ČR k výstavbě hřiště v areálu ZŠ Regionální rozvojovou agenturu Východní Moravy a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy s touto společností.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Paní Pitříková – měl by se kontaktovat projektant ohledně možné úpravy projektu k podání žádosti.
− Poldr Lechotice – v řešení pozemkového úřadu.
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2019
Nový výhled viz příloha byl zpracován z důvodu uzavření nové úvěrové smlouvy. Zveřejněn na úřední
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desce obce od 12. 6. 2017. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2019.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost ZŠMŠ o výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ
Od dubna 2017 má horní třída MŠ 27 dětí, dle sdělení ředitelky školy zvýšení počtu dětí o jedno není na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v horní třídě
MŠ, z 26 se počet dětí navyšuje na 27.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Různé
− Veřejnoprávní smlouva k zajištění přenesené působnosti související s výkonem státní správy
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na k. ú. Mysločovice –
z důvodu změny legislativy je třeba ji ukončit. Ve smlouvě je psáno o dvouměsíční výpovědní lhůtě.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy
k zajištění přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací na k. ú. Mysločovice uzavřené se Statutárním městem Zlín
výpovědí, a to tak, že výpovědní lhůta skončí 30. 9. 2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost Mgr. Pavlačíkové o prodloužení pronájmu obecního bytu na čp. 150 - smlouvu lze prodloužit
na základě dodatku uzavřeného do 31. 7. 2017. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou
s tím, že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením investice – jedná se projekt vybavení kuchyně, není už
aktuální, kuchyně se rekonstruuje v rámci akce Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci vyřazení nedokončené investice ve výši 10 890 Kč, projektu k vybavení kuchyně
ZŠ, z důvodu další nevyužitelnosti.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Informace ze ZŠMŠ o doplňovacích volbách do školské rady – p. Dovrtěl objasnil složení rady.
Dosavadní zástupkyně pedagogických pracovníků ukončila pracovní poměr, v červnové volbě byla do
školské rady zvolena Mgr. Lenka Škutková. Zastupitelé to vzali na vědomí.
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím daru – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje přijetí finančního daru 10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od Nadace Synot na nákup mikroskopů do výuky.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 9. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Zastupitelé pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství – v lednu 2015 byli k tomu určeni
starosta a místostarosta obce. Přibývají svatby v okolních obcích, které patří do matričního obvodu
Mysločovice, kdy snoubenci nemají v těchto obcích trvalé bydliště a oddávající musí být z Mysločovic.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje, že prohlášení o uzavření
manželství budou činěna i nadále před starostou popř. místostarostou obce, nově i před zastupitelem
p. Petrem Juráškem.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, p. Jurášek se zdržel) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XXXVIII/2017
− Informace k veřejné službě – tzv. neaktivní osoby mají nárok na vyšší dávky, pokud jsou zaměstnány
v rámci veřejné služby, práce vykonávají zdarma, obec obdrží příspěvek až 1 tis. Kč na ochranné pomůcky
a pracovní prostředky pro jednu osobu. Jakmile bychom se stali organizátory veřejné služby, tak
nemůžeme nikoho poslaného u úřadu práce odmítnout. Nyní máme na práce pro obec zaměstnány dvě
osoby na hlavní pracovní poměr. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
ohledně organizátora veřejné služby uzavření dohody s Úřadem práce.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
− Informace k akcím na sokolské zahradě – nájemce oznámil konání čtyř akcí, a to 30. 6. (Legendy se
vrací), 15. 7. (Pivní slavnosti – Expo/Penzion), 28. 7. (Infinity/Destiny) a 25. nebo 26. 8. (Rockotéka Rádia
Rockmax). Kromě Pivních slavností je domluven na ukončení hudební produkce do 1:30 hodin.
− Mgr. Jančí informace k africkému moru prasat – honitba je omezena, škody způsobené černou zvěří
možné. Je to přenosné na domácí chov, pro člověka není nebezpečné, ale snadno přenositelné. Dále
informoval o výskytu mývala v obci, je to škodná, lze ji hubit.
− Plán oprav ZŠMŠ – dle přílohy č. 2 zřizovací listiny ZŠMŠ má škola sestavovat plán oprav, a to na dva
roky. Takto sestavovaný plán oprav je aktuální v roce vystavení, ale další rok zpravidla neodpovídá
skutečnosti. Je třeba rozhodnout, zda zrušit jeho tvorbu nebo změnit pravidla tak, aby byl využitelný např.
pro sestavování výhledu rozpočtu či samotného rozpočtu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje s účinností k 1. 7. 2017 změnu Přílohy č. 2 Zřizovací listiny Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace v odst. 4)f) písm. A. vymezení práv a povinností ke
svěřenému majetku, který nově zní „předložit zřizovateli každoročně nejpozději do 15. 9. nově zpracovaný,
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popř. aktualizovaný, plán obnovy svěřeného dlouhodobého majetku, a to na tři následující kalendářní roky“.
K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XXXVIII/2017
− Kontrola ZŠMŠ – starosta poděkoval pí Pitříkové za její provedení, proběhla v červnu, nebyly zjištěny
zásadní nedostatky, jednalo se o průběžnou kontrolu. Předsedům kontrolního a finančního výboru byly
předány výtisky protokolu o kontrole.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o 72 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XXXVIII/2017
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 31. 7. 2017
od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 29. 6. 2017 ve 20:25 hodin.
Rekapitulace usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 29. 6. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXVIII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.
2. Schvaluje územní studii k lokalitě BI11.
3. Schvaluje pro podání žádosti o dotaci na MMR ČR k výstavbě hřiště v areálu ZŠ Regionální rozvojovou
agenturu Východní Moravy a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s touto společností.
4. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2019.
5. Schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v horní třídě MŠ, z 26 se počet dětí navyšuje na 27.
6. Schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy k zajištění přenesené působnosti související s výkonem státní
správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na k. ú. Mysločovice
uzavřené se Statutárním městem Zlín výpovědí, a to tak, že výpovědní lhůta skončí 30. 9. 2017.
7. Schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2018.
8. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení nedokončené
investice ve výši 10 890 Kč, projektu k vybavení kuchyně ZŠ, z důvodu další nevyužitelnosti.
9. Schvaluje přijetí finančního daru 10 tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od Nadace Synot na nákup mikroskopů do výuky.
10. Schvaluje, že prohlášení o uzavření manželství budou činěna i nadále před starostou popř. místostarostou
obce, nově i před zastupitelem p. Petrem Juráškem.
11. Schvaluje s účinností k 1. 7. 2017 změnu Přílohy č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace v odst. 4)f) písm. A. vymezení práv a povinností ke svěřenému
majetku, který nově zní „předložit zřizovateli každoročně nejpozději do 15. 9. nově zpracovaný, popř.
aktualizovaný, plán obnovy svěřeného dlouhodobého majetku, a to na tři následující kalendářní roky.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017.
datum pořízení zápisu: 4. 7. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 7. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.
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