Rekapitulace usnesení z XLIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 27. 11. 2017 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLIV. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje k akci „Sociální bydlení, Mysločovice čp. 96“ „Zajištění výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu stavby členěného na objekty.
Zajištění vydání stavebního povolení včetně inženýrských prací s tím spojených. V případě získání dotace
zpracování provádějící dokumentace k projektové dokumentaci včetně podrobného položkového rozpočtu“
uzavřít smlouvu se společností MCI SERVIS s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 24 200 Kč.

3.

Schvaluje k akci „Sociální bydlení, Mysločovice čp. 96“ „Vypracování a podání žádosti včetně všech příloh
poskytovateli dotace a následná administrace projektu u poskytovatele dotace“ uzavřít smlouvu se společností
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 176 660 Kč.

4.

Schvaluje k akci „Sociální bydlení, Mysločovice čp. 96“ „Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací – v případě přidělení dotace“ uzavřít smlouvu se společností MCI SERVIS s.r.o. a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy na 50 820 Kč.

5.

Schvaluje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ na administraci projektu a podání žádosti o dotaci na Zlínský
kraj uzavřít smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Zlínského kraje a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na celkovou částku 32 670 Kč.

6.

Doporučuje starostovi obce neupravovat závazné ukazatele rozpočtu ZŠMŠ na rok 2017 a pověřuje starostu
obce sdělením Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, aby prostředky
k neuskutečněným akcím na položce 5171 ve střediscích základní škola, ZŠ školní jídelna a ZŠ družina
využila v příštím roce ve stejné výši k účelu, ke kterému byly rezervovány v rozpočtu na rok 2017, a aby
v tomto smyslu předložila návrh rozpočtového opatření.

7.

Schvaluje na další funkční období za členy Školské rady při Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci p. Hejníka a ing. Juřicu.

8.

Schvaluje na rok 2018 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč,
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 pí Kubíčkovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro
pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši
30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL
Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.

9.

Revokuje v souvislosti s odměnami neuvolněným členům zastupitelstva obce bod 13. usnesení č. XLII/2017
z XLII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice konaného 30. 10. 2017.

10. Stanovuje s účinností od 1. 1. 2018 odměnu pro neuvolněného místostarostu ve stejné výši jako doposud,
tj. 7 509 Kč za měsíc, pro ostatní neuvolněné zastupitele (členy zastupitelstva, členy výborů a předsedy
výborů) také ve stejné výši jako doposud, tj. 100 Kč za měsíc pro jednoho zastupitele. Odměny v takto
stanovené výši jsou platné i pro případné nové neuvolněné členy zastupitelstva pro zbytek volebního období
2014-2018.
11. Schvaluje úpravu Místního programu obnovy vesnice na roky 2014 – 2019.
12. Schvaluje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ uzavření smlouvy na výkon technického dozoru
investora a koordinátora BOZP s ing. Pavlem Zimčíkem a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 68 500 Kč.
13. Schvaluje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ uzavření smlouvy na výkon občasného
autorského dozoru s Janem Dudrem a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 3 669 Kč za jednu účast na
kontrolním dnu dle výzvy objednatele.
14. Schvaluje k akci „Oprava kanalizace do potoka, Mysločovice“ uzavření smlouvy se společností KOME stavby
s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 422 901 Kč.
15. Schvaluje provedení stavby „Kanalizace Mysločovice ke hřbitovu, č. p. 17, č. p. 14, BT DN 400“ s tím, že
komunikace z dlažebních kostek bude uvedena do původního stavu.
16. Stanovuje pro rok 2018 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 400 Kč na osobu a rok (tj. 11,12 Kč/m3).
17. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2018.
18. Schvaluje Základní škole mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 a 2020. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2018 s celkovými příjmy
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a výdaji:
a) 2 547 000 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 665 500 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 389 500 Kč ve středisku ZŠ družina, příjmy zahrnují účelový příspěvek 152 900 Kč na venkovní hrací prvky
a ostatní vybavení po rekonstrukci v roce 2017,
d) 503 500 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 369 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna, příjmy zahrnují 34 200 Kč na dokrytí běžného provozu,
f) 18 876 700 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 63 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament,
h) 248 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 5 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 385 000 Kč příjmy a 317 500 Kč výdaje ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci příjmy 24 985 900 Kč, výdaje 25 053 400 Kč, zisk 67 500 Kč.
19. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020.
20. 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 „Návrh rozpočtu na rok 2018“,
tzn. příjmy ve výši 15 787.000 Kč, výdaje ve výši 16 015 000 Kč, financování ve výši 1 661 200 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 v upravené „Příloze č. 1
Rozpočtu na rok 2018 - 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.
21. Schvaluje uzavřít s E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330043094/002
k pozemku p. č. 389 v k. ú. Mysločovice z důvodu stavby Mysločovice,Gazdoš,kabel NN s jednorázovou
náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1 500 Kč.
22. Schvaluje manželům Vyoralovým umístění zatravňovací dlažby na pozemku obce p. č. 357/2 u čp. 68
v požadovaném rozsahu dle zákresu v mapce.
23. Schvaluje vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV u novostavby RD, p. č. 227/13, 227/30, do obecní
kanalizace za podmínky uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s Obcí Mysločovice neprodleně po
zahájení užívání stavby.
24. Schvaluje přijetí finančních darů pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci
na zahraniční poznávací pobyt žáků.
25. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2017 s tím, že všechny akce jsou
živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
26. Revokuje v souvislosti s vyplácením paušálních náhrad bod 2. usnesení č. VI/2011 z VI. zasedání
Zastupitelstva obce Mysločovice konaného 7. 3. 2011.
27. Revokuje bod 14. usnesení č. II/2010 z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice konaného dne
22. 11. 2010. Zastupitelstvo obce Mysločovice stanovuje, že zastupitelům obce budou vypláceny cestovní
náhrady za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Dále stanovuje, že uvolnění
členové zastupitelstva budou čerpat příspěvek na stravování za obdobných podmínek a v obdobné výši jako
zaměstnanci obce.
28. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017.
datum pořízení zápisu: 1. 12. 2017, Lenka Pitříková
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 1. 12. 2017
starosta Pavel Žák
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek, ing. Radim Kutra
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