Obec Mysločovice
Zápis z XLII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 30. 10. 2017 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Ing. Bureš (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 XLI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání a za ověřovatele zápisu navrhl p. Dovrtěla a p. Juráška. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XLII. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Dovrtěla a p. Juráška.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XLII/2017
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – dofinancování platu
učitelky MŠ
3. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2018
4. Žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Mysločovice
5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce
6. Žádost k územnímu souhlasu – osazení sloupu NN na pozemku parc. č. 355/2
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Možnosti dotací na přestavbu zdravotního střediska (viz minulé zasedání) – čeká se na zbývající
kontakty na projektanty – přislíbil Mgr. Jurčeka. Zastupitelé se shodli na tom, že budova by po rekonstrukci
měla mít dvě nadzemní podloží nebo jedno NP a půdní vestavbu při dodržení stejného výškového profilu.
− Dotace pro JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic (viz minulá zasedání) – rozhodnuto by mělo
být do konce roku 2017.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – jednání pokračuje.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – ing. Kutra předal starostovi, zástupci budoucího
provozovatele kanalizace, k podpisu protokol o tlakové zkoušce kanalizace. Zatím ale nic nepřebíráme,
návrh smlouvy nemáme, rozparcelováno není.
− Nabídka p. Ladislava Karlíka na převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do
majetku obce (viz minulá zasedání) – smlouva podepsána, bude podán návrh na vklad do katastru.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – starosta oslovil projekční firmu ohledně studie, zatím se
přesně neví parametry, podmínky napojení na ČOV v Malenovicích.
Kanalizace pod hřbitovem – máme hotový projekt, budeme oslovovat zhotovitele.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – nic nového – čeká se na
územní souhlas.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – práce probíhají, řeší se další vícepráce a méněpráce, zastupitelé byli předem
s návrhem mailem seznámeni. Jedná se o práce, které je nutné provést a posunutí termínu realizace.
Současně musíme dodržet stanovenou odchylku od původně vysoutěženého rozpočtu. Zastupitelé
posoudili obsah níže uvedených změnových listů:
Vícepráce
Méněpráce
Změnový list
(včetně DPH)
(včetně DPH)
ZL 04
Týká se změny v elektro týkající se rekonstrukce
stávajících Al rozvodů, ovládání žaluzií a zatemnění
+ 189 506,45 Kč (3)
- 56 688,91 Kč (3)
světlíků, ponížení o pohybová čidla a podlahové
+ 352 937,19 Kč (4)
krabice + zabezpečení objektu – proběhla schůzka
k objasnění a upřesnění prací.
ZL 05
Týká se změny vybavení varny – upřesnění po jednání
+ 654 151,30 Kč (3) - 711 028,20 Kč (3)
s dodavatelem gastra a zástupci školy – např. dvojdřez
vyměněn za velký jednodřez, změna orientace myčky,
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místo kávovaru dvě nádoby na ohřívání vody, zrušena
chladící skříň
Celkem
+ 1 196 594,94 Kč
- 767 717,11 Kč
Celkem po zaokrouhlení v dodatcích smlouvy
428 879 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatků č. 3 a 4 Smlouvy
o dílo „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ spočívající v posunutí doby plnění z 30. 11. 2017 na
20. 12. 2017 a ve změně ceny díla, viz změnové listy č. 04 a 05 – navýšení o 428 879 Kč.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XLII/2017
Na podkladech pro obce – vyčíslení celkových nákladů na školská zařízení se pracuje, nemáme ještě
zpracovánu celkovou částku. Obec Sazovice nám předala právní stanovisko k povinnosti úhrady části
nákladů vynaložených na rekonstrukci školní jídelny ZŠ, které si nechala vypracovat a z něhož vyplývá, že
není zákonná povinnost k úhradě těchto nákladů. Nezříkají se povinnosti platby, chtějí vstřícnější jednání.
Bude se jednat. Mgr. Jančík právní stanovisko rozporoval.
- „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – naše žádost o dotaci byla doporučena
k realizaci, čekáme na zaslání registrace akce. Výběrové řízení bylo vyhlášeno, 8. 11. 2017 proběhne
otevírání obálek.
Akce může být dále spolufinancována z rozpočtu kraje (pozn. v takovém případě bude výše dotace ze
zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 %
celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce), mohli bychom žádat z POV ZK – dotace
ve výši max. 50 % projektované částky, max. 1 mil. Kč. Obdrželi jsme nabídku od Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy na zajištění činností spojených s administrací projektu 7 260 Kč a dále podání
žádosti o dotaci z POV ZK 9 680 Kč a doplatek po případném schválení dotace 15 730 Kč, ceny s DPH.
Dle Mgr. Jančíka projekt přišel v nevhodnou dobu, spíše by se mělo řešit odkanalizování obce, příští rok
nám končí povolení k vypouštění, naše generace bez hřiště vyrostla, jeví se mu to nepotřebné. Starosta –
hřiště bude nejen pro školu, ale i pro obec. Po dobu udržitelnosti, 5 let, snad ztrátové nebude, pak by se
vybíral nájem na úhradu nákladů spojených s provozem. Ostatní zastupitelé – hřiště potřebujeme.
- Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – příště bude zhodnoceno hospodaření školy za 3. čtvrtletí
2017.
- Smlouvy k zajištění financování obědů žáků okolními obcemi v období rekonstrukce ZŠ (viz minulá
zasedání) – smlouvu máme uzavřenu s Lechoticemi, Sazovicemi, Hostišovou, Míškovicemi. Obec
Machová požaduje úpravu doby trvání smlouvy, a to do 31. 12. 2017. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu čl. III. Smlouvy o zajištění financování náhradního
stravování uzavírané s obcí Machová, doba trvání smlouvy bude nově do 31. 12. 2017.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XLII/2017
- Školská rada (viz minulá zasedání) – úkol schválit nové členy za zřizovatele školy trvá.
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulé zasedání) – cca 40 m2 obecního pozemku užívá majitel
sousední parcely. Úkol řešit tento stav prodejem či uzavřením nájemní smlouvy trvá.
- Vysazení stromů na hřbitově (viz minulé zasedání) – návrh na vysazování katalp je, začne se letos.
- Samovýroba dřeva (viz minulé zasedání) – dle sdělení Mgr. Jančíka zatím nabídka na samovýrobu
není.
- Poničení odpadkového koše a jednoho dubu u cyklostezky (viz minulé zasedání) – starosta
upřesnil výši škody policii.
- Neexistenci laviček před kostelem (viz minulé zasedání) – Mgr. Jančík se dotázal, zda je pozemek
před kostelem pozemkem obce, starosta mu sdělil, že není.
- Návrhy oprav, investic do rozpočtu na rok 2018 (viz minulé zasedání) – zpracovává se návrh
rozpočtu obce, vychází se přitom z předpokládaných příjmů a výdajů, plánovaných oprav a investic. Návrh
rozpočtu spolu se Střednědobým výhledem hospodaření bude v listopadu zveřejněn na úřední desce obce,
občané mohou vznášet připomínky, nejpozději na příštím zasedání, kdy by se rozpočet měl schvalovat.
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – dofinancování platu
učitelky MŠ
Již dříve jsme odsouhlasili navýšení kapacity MŠ, narůstá počet dvouletých dětí, povinná je docházka pro
předškoláky, do 31. 10. bylo dofinancování platu řešeno dotací. Do konce roku 2017 se jedná o částku
5 600 Kč, v příštím roce 16 800 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci dofinancování platu učitelky MŠ na
období 1. 11. 2017 – 30. 6. 2018 z rozpočtu obce v celkové výši 22 400 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
3. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2018
Na pracovní schůzce zastupitelů 23. 10. byl návrh rozpočtu projednán s ředitelkou školy a účetní školy,
navržené úpravy škola zapracovala do návrhu rozpočtu. Nyní bude stejně jako střednědobý výhled
hospodaření na roky 2019 a 2020, jehož návrh škola předložila, zveřejněn na úřední desce školy, na
příštím zasedání se budou oba dokumenty schvalovat. V MŠ se zvažuje výměna kotlů přes dotaci až do
výše 35 % nákladů.
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5.

6.

7.

Žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Mysločovice
Pan Budiš si požádal o VFP na rok 2017 a 2018 ke krytí nákladů spojených s pronájmem sálu HZ. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje na rok 2017 veřejnou finanční podporu na
činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 1 250 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje ponížením rozpočtu o 2 000 Kč na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XLII/2017
O VFP na rok 2018 bude rozhodnuto na příštím zasedání, spolu s ostatnímu žádostmi na rok 2018.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce
Tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání smlouvy do 31. 10. 2021, platba zůstává stejná. Mapy jsou
starostou využívány. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce se
Zlínským krajem.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XLII/2017
Žádost k územnímu souhlasu – osazení sloupu NN na pozemku parc. č. 355/2
Jedná se o vedení NN umístěné na konzole na domu čp. 37, probíhá demolice domu. Sloup NN bude
osazen na obecní pozemek před domem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje osazení betonového sloupu na pozemku obce, p. č. 355/2, a právo provést stavbu sloupu NN pro
investora E.ON Česká republika, s.r.o.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Různé
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku – jedná se o tiskárnu Epson (inv. č. 5192, pořizovací
cena 5 449 Kč, pořízení rok 2006, nefunkční, oprava nákladná). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení
tiskárny Epson (inv. č. 5192) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace a její ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost ZŠMŠ o příspěvek na plavecký kurz - jedná se o každoroční záležitost, podporu žáků 2. a 3.
ročníku ZŠ, celkem 13 žáků z naší obce, předpokládané náklady 1 400 Kč/žáka. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci příspěvek 18 200 Kč na úhradu nákladů plaveckého kurzu pro žáky z naší obce ve
školním roce 2017/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XLII/2017
- Návrh dodatku SOD na TDI a BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení díla "Rozšíření kapacity
základní školy Mysločovice".- zastupitelé byli předem s návrhem mailem seznámeni, náklady vzrostou
o 84 579 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP se společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.
k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Návrh aktualizace směrnice k rozpočtu – změna pojmů, vypuštění tvorby rozpočtu ZŠMŠ – upravuje
samostatná směrnice, upřesnění připomínkování ze strany občanů, harmonogram zpracování atd.
Zastupitelé byli předem s návrhem seznámeni mailem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje aktualizovanou Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.“
K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XLII/2017
- Starosta informoval o žádosti pí Riedlové o souhlas s úpravou vedení trasy vodovodu ke 4 RD
vedle čp. 195 - zastupitelstvo již dříve odsouhlasilo umístění inženýrských sítí k výstavbě 4 RD. Vodovodní
řád by nově měl vést šikmo pod komunikací. Zastupitelé byli předem mailem seznámeni s původní i novou
situačkou a zdůvodněním změny. Trasa vodovodu je navržena tak, aby mohla být realizována
bezvýkopově řízeným podvrtem bez zásahu do krytu stávající komunikace, což je podmínka obce. Druhá
kontrolní jáma bude na jejich pozemku.
- Starosta informoval o záměru České pošty, s.p. změnit způsob obsluhy pošty v naší obci. Zaslali
informační dopis - navrhují provozovat zde poštu Partner s tím, že by byla provozována pod obcí nebo
podnikatelským subjektem. Osloví nás s žádostí o jednání. Podobnou situaci řeší v Míškovicích, zatím je
tam pošta zachována.
- Farnost Mysločovice nás informovala ohledně odpovědi z Ministerstva obrany ČR na žádost
o dotaci na opravu pomníku obětem 1. světové války – dotaci letos farnost neobdržela, žádost bude dle
jejich sdělení znovu zařazena do výběrového dotačního řízení pro rok 2018.
- Pověřenec GPDR – od května 2018 musíme zajistit, aby veškeré agendy úřadu byly v souladu se
směrnicí GPDR vydanou EU. Musíme mít tzv. pověřence ochrany osobních údajů. Předtím musí být
provedena analýza agend úřadu, případné úpravy v agendách. Zvažovala se možnost řešit vše VPS
uzavřenou s MMZ, ale MMZ sám zatím svého pověřence mít nebude, na nějakou dobu, než si „zaučí“
svého pracovníka si najme advokátní kancelář. Dále je tu možnost mít jednoho pověřence pro několik obcí.
Mgr. Jančík – vyčkejme na vývoj legislativy GPDR.
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8.

- Žádost SDH Mysločovice o úpravu smlouvy o VFP – VFP přidělenou na tento rok by chtěli použít na
úhradu stánků, které by se používali např. i při obecních akcích. Zatím smlouva pořízení majetku vylučuje.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2017-5
s tím, že způsobilým výdajem hrazeným z dotace může být pořízení majetku.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev –
zastupitelé mohou rozhodnout o navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice neschvaluje neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018
navýšit odměny a chce zachovat stávající výši odměn.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XLII/2017
(3 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) usnesení přijato
- Kulturní akce – proběhla Drakiáda, 17. 11. bude lampiónový průvod, 26. 11. vítání občánků. Do vánoc
by měly vyjít Obecní noviny.
- Jubilanti – návrh od nového roku vynechat z jubilantů ty, kteří oslaví 60 let. V minulosti lidé odcházeli
do důchodu v 60 letech, nově je hranice posunuta na 65 let. Pro některé šedesátníky je těžko přijatelné, že
je obec oslovuje jako jubilanty, jsou v aktivním produktivním věku, za „důchodce“ se nepovažují.
Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje, že s dárkem se budou od
1. 1. 2018 navštěvovat jubilanti ve věku 70, 75 a 80 let, jubilanti staršího věku každý rok.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. XLII/2017
- Místní program obnovy vesnice – zastupitelé byli vyzváni k jeho aktualizaci na příštím zasedání.
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím účelového finančního daru na dofinancování platu učitelky MŠ
od Obce Hostišová – v MŠ jsou v rámci školského obvodu i děti z Hostišové, stejně jako nás požádala
škola o dofinancování Obec Hostišovou. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 13 600 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od Obce Hostišová k dofinancování platu učitelky MŠ na období od 1. 11. 2017 do
30. 6. 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 15. usnesení č. XLII/2017
- Veřejnoprávní smlouva přestupky – stávající smlouva nám končí 31. 12. 2017. Z důvodu
nedostatečného materiálního zázemí a personálního obsazení nejsme schopni sami zajišťovat řešení
přestupků, je třeba uzavřít novou smlouvu, nelze řešit dodatkem, protože došlo ke změně zákona. Za
každé vyřízené oznámení přestupku budeme nově místo dosavadních 500 Kč hradit 1 200 Kč, smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Zlín k řešení přestupků ve
správním obvodu obce Mysločovice a pověřuje starostu obce podáním žádosti u Krajského úřadu
Zlínského kraje o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Zlín
a Obcí Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 16. usnesení č. XLII/2017
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 15/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 70 884,80 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 17. usnesení č. XLII/2017
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 27. 11. 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 30. 10. 2017 v 19:25
hodin.
Rekapitulace usnesení z XLII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 30. 10. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje program XLII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a p. Juráška.
2. Schvaluje uzavření uzavření Dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo „Rozšíření kapacity základní školy
Mysločovice“ spočívající v posunutí doby plnění z 30. 11. 2017 na 20. 12. 2017 a ve změně ceny díla, viz
změnové listy č. 04 a 05 – navýšení o 428 879 Kč.“.
3. Schvaluje změnu čl. III. Smlouvy o zajištění financování náhradního stravování uzavírané s obcí Machová,
doba trvání smlouvy bude nově do 31. 12. 2017.“
4. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci dofinancování platu
učitelky MŠ na období 1. 11. 2017 – 30. 6. 2018 z rozpočtu obce v celkové výši 22 400 Kč.
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5. Schvaluje na rok 2017 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši
1 250 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením rozpočtu o 2 000 Kč na
paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce se Zlínským krajem.
7. Schvaluje osazení betonového sloupu na pozemku obce, p. č. 355/2, a právo provést stavbu sloupu NN
pro investora E.ON Česká republika, s.r.o.
8. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení tiskárny Epson
(inv. č. 5192) z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
a její ekologickou likvidaci.
9. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci příspěvek 18 200 Kč na
úhradu nákladů plaveckého kurzu pro žáky z naší obce ve školním roce 2017/2018.
10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP se
společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o. k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice.
11. Schvaluje aktualizovanou Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.
12. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysločovice číslo: VPS-2017-5 s tím, že způsobilým výdajem hrazeným z dotace může být pořízení
majetku.
13. Neschvaluje neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018 navýšit odměny a chce zachovat stávající
výši odměn.
14. Schvaluje, že s dárkem se budou od 1. 1. 2018 navštěvovat jubilanti ve věku 70, 75 a 80 let, jubilanti
staršího věku každý rok.
15. Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 13 600 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od Obce Hostišová k dofinancování platu učitelky MŠ na období od 1. 11. 2017 do
30. 6. 2018.
16. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Zlín k řešení přestupků ve správním
obvodu obce Mysločovice a pověřuje starostu obce podáním žádosti u Krajského úřadu Zlínského kraje o
vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Zlín a Obcí Mysločovice.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017.
datum pořízení zápisu: 3. 11. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 3. 11. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Lukáš Dovrtě v. r. , p. Petr Jurášek v. r.
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