Obec Mysločovice
Zápis z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 31. 7. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: ing. Bureš a ing. Kutra (omluveni)
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 XXXVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Dovrtěla a p. Stokláska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XXXIX. zasedání a ověřovateli
zápisu p. Dovrtěla a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 1. usnesení č. XXXIX/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ – zpracování dokumentace pro provedení stavby
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Háj akce (viz minulá zasedání) – p. Fiala podal písemnou žádost, akce proběhla, žádnou oficiální
stížnost jsme neobdrželi, někdo se se stížností obrátil přímo na Policii ČR.
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.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – ing. Pernica, vedoucí správy toků, trvá na dvou
variantách řešení v celé délce. Nechce respektovat úpravu projektu kvůli nesouhlasu dvou majitelů
pozemků, i když v minulosti tuto variantu respektoval. Lesy ČR ji dokonce navrhly. Starosta bude znovu
řešit na magistrátu ve Zlíně.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – p. Císař přislíbil zaslat návrh smlouvy na převod
pozemků veřejného prostranství, komunikace atd. do majetku obce, zatím nic nepřišlo.
− 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 předal Mgr. Jančíkovi konečný seznam účastníků,
Mgr. Jančík připraví smlouvu k ověřování podpisů.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – úkol z minulého zasedání domluvit se na možnostech
spolufinancování s Vakem trvá. Oprava kanalizace pod hřbitovem – pracuje se na studii. Od Magistrátu
města Zlín jsme obdrželi sdělení k postupu po roce 2018, je nutné předložit řešení, v podstatě nesdělují nic
nového.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – projektant překresluje.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – práce probíhají – začalo se s vyzdíváním nového objektu šaten, řeší se statika krčku,
u budovy kuchyně se připravují injektáže, zpevňují se pilíře, řeší se problém se zpevněním podlah
v kuchyni. Dostali jsme nabídku na stavebně montážní pojištění á 24 tis. Kč v době výstavby, dle sdělení
stavebníka jejich pojištění kryje případné jimi způsobené škody po dobu stavby a v záruční době,
zastupitelé nesouhlasí s dalším, pravděpodobně duplicitním pojištěním.
Schůzka se zastupiteli okolních obcí k financování je svolána na 15. 8. 2017.
− Obecní mosty (viz minulá zasedání) – máme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, u mostku
za cca 93 tis. Kč, u mostu za cca 230 tis. Kč. Ve srovnání s mostem u čp. 147 jsou ceny o hodně vyšší.
Mgr. Jančík navrhl nerealizovat zatím mostek u MŠ. Starosta upozornil na termín podání žádosti o dotaci
z POV Zlínského kraje. Bude znovu jednat s projektantem.
− Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Mysločovice (viz minulá
zasedání) – darovací smlouvy se zavkladovávají na katastru.
− 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, pracuje se na
tom, úkol trvá.
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− Veřejnoprávní smlouva k zajištění přenesené působnosti související s výkonem státní správy
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na k. ú. Mysločovice (viz
minulé zasedání) – výpověď odeslána.
− Africký mor prasat (viz minulé zasedání) – vyhlášen stav nebezpečí, jsme v zóně zamoření, stavění
ohradníků se nás netýká, ani zákaz vstupu do lesa se psy.
„Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ – zpracování dokumentace pro provedení stavby
Starosta poptal projektanta ohledně aktualizace ceny stavby, rozsahu prací (odvodnění, parkoviště),
položkového rozpočtu. Žádost o dotaci je třeba podat do 18. 8. 2017, výběrové řízení na dodavatele se
provede až v případě přidělení dotace. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje zpracování položkového rozpočtu, upravení dokumentace a vypracování prováděcí projektové
dokumentace pro stavbu „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ společností RPS-I s.r.o. za 68 970 Kč.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XXXIX/2017
Prodloužení stavebního povolení máme, vyřizuje se nabytí právní moci – vzdání se práva na odvolání
účastníků řízení.
Různé
− Aktualizace smlouvy s RRA VM – smlouva se týká podání žádosti o dotaci k akci „Navýšení kapacity
základní školy Mysločovice“, původně se žádalo o dotaci z IROP, ale výběrové řízení atd. děláme k dotaci
z MF ČR. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rozšíření
kapacity základní školy Mysločovice“ uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy spočívající v ponížení ceny za výběrové řízení na 42 350 Kč vč.
DPH, zrušení platby za studii proveditelnosti a upřesnění názvu projektu.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XXXIX/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Podíl obce na nákladech spojených s realizací "Protipovodňových opatření pro obce
mikroregionu Žídelná II. - náklady jsou poměrově vyčíslené na každou obec, kde se opatření realizovala.
Na naši obec připadá podíl 22 379, 57 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje další členský vklad členské obce DSO Mikroregion Žídelná ve výši 22 379,57 Kč určený pro
úhradu provozních nákladů projektu „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Žídelná II.“ za roky
2014-2016.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. XXXIX/2017
− Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro 4 RD Mysločovice – dokumentace řeší
příjezdovou komunikaci, inženýrské sítě k výstavbě rodinných domů v lokalitě za školou směrem
k Andělce. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky. Záměr umístění stavby zveřejněn na úřední desce od
13. do 28. 7. 2017. Zastupitelé byli předem seznámeni s projektovou dokumentací. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje umístění stavby „ZTV pro 4 RD Mysločovice“ na
pozemcích obce p. č. 355/2, 428/3, 145/8, 421 a 570 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XXXIX/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− 25. 8. proběhne vytyčení hranic pozemků nad poldrem k Míškovicím.
− Uzavření ordinace praktického lékaře - MUDr. Krzyžánková je těhotná, MUDr. Pospíšilovi se nedaří
sehnat náhradu, praktických lékařů je nedostatek, ordinaci navštěvuje cca 10 lidí 1x týdně, občané
Hostišové a Sazovic jezdí do Malenovic. Doktora na 3 hodiny týdně v pondělí bychom nezaplatili. Co
s budovou? Zainvestovat přestavbu na byty - existují dotace na sociální bydlení, ale nájemce si pak
pravděpodobně nemůžeme vybírat. Zastupitelé – nabídnout někomu, aby bydlení zainvestoval?
Mgr. Jančík – zrekonstruujme budovu sami. Starosta – záleží na výši dotace a době udržitelnosti, zjistí
podrobnosti.
− Hospodaření školy za 1. pololetí 2017 – výkazy (závěrka a plnění rozpočtu) jsou k dispozici,
informace bude podána na příštím zasedání.
− Rozloučení s prázdninami proběhne 26. 8. 2017 – p. Juráškovi se podařilo zajistit vystoupení
kouzelníka.
− Návrh Mgr. Jančíka na využití pozemku původně určeného k vybudování ČOV – navrhuje vysazení
lesa, sloužil by jako větrolam, louka není k užitku. Starosta – existují dotace na zalesnění nelesních
pozemků? Získáme vynětí ze ZPF? Je třeba zjistit.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o 0 tis. Kč, jedná se o úpravu ve výdajích –
zafinancování investičních výdajů ve škole. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XXXIX/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017 od
18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 31. 7. 2017 v 19:30 hodin.
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Rekapitulace usnesení z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 31. 7. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XXXIX. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a p. Stokláska.
2. Schvaluje zpracování položkového rozpočtu, upravení dokumentace a vypracování prováděcí projektové
dokumentace pro stavbu „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ společností RPS-I s.r.o. za 68 970 Kč.
3. Schvaluje k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy spočívající v ponížení ceny za výběrové
řízení na 42 350 Kč vč. DPH, zrušení platby za studii proveditelnosti a upřesnění názvu projektu.
4. Schvaluje další členský vklad členské obce DSO Mikroregion Žídelná ve výši 22 379,57 Kč určený pro
úhradu provozních nákladů projektu „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Žídelná II.“ za roky
2014-2016.
5. Schvaluje umístění stavby „ZTV pro 4 RD Mysločovice“ na pozemcích obce p. č. 355/2, 428/3, 145/8, 421
a 570 v k. ú. Mysločovice.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.
datum pořízení zápisu: 3. 8. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 7. 8. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Lukáš Dovrtěl v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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