Obec Mysločovice
Zápis z XLIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 27. 11. 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: p. Stoklásek (omluven), 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 zápisy z XLII. a XLIII. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ, nebyly
proti nim podány námitky. Přednesl program jednání a za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a ing. Kutru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XLIV. zasedání a ověřovateli
zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XLIV/2017
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLII. a XLIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Schválení zhotovitele opravy kanalizace u hřbitova
3. Žádost o vyjádření „Kanalizace Mysločovice ke hřbitovu, č. p. 17, č. p. 14, BT DN 400
4. Stanovení ceny stočného na rok 2018
5. Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2018
7. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2018
8. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – projektanti budou poptáni přes výběrové řízení
zajištěné odbornou firmou. Starosta oslovil poptávkou tři společnosti, poptávka je rozdělena na tři části,
obdrželi jsme tři nabídky (ceny vč. DPH):
Regionální
Regionální
rozvojová
MCI SERVIS
Část poptávky
poradenská
agentura
s.r.o.
agentura, s.r.o.
Východní
Moravy
Zajištění výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro stavební povolení
včetně položkového rozpočtu stavby členěného
na objekty. Zajištění vydání stavebního povolení
24 200 Kč
38 720 Kč
26 620 Kč
včetně inženýrských prací s tím spojených.
V případě získání dotace zpracování provádějící
dokumentace k projektové dokumentaci včetně
podrobného položkového rozpočtu
Vypracování a podání žádosti včetně všech
příloh poskytovateli dotace a následná
196 020 Kč
193 600 Kč
176 660 Kč
administrace projektu u poskytovatele dotace
Zajištění výběrového řízení na dodavatele
50 820 Kč
53 240 Kč
60 500 Kč
stavebních prací – v případě přidělení dotace
Výběrová komise nabídky na dnešním zasedání posoudila, hodnotícím kritériem je nabídková cena. K dotaci:
udržitelnost je zatím 5 let, dotační titul bude vyhlášen v lednu, proslýchá se, že bude prodloužena doba
udržitelnosti. Jedná se o 90 % dotaci. Budeme mít dostatek zájemců? Např. mladých lidí po vystudování,
matky samoživitelky.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
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Bod 2. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. XLIV/2017
− Dotace pro JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic (viz minulá zasedání) – rada ZK doporučuje
zastupitelstvu ZK schválit poskytnutí dotace 67 tis. Kč, zastupitelstvo ZK zasedá 18. 12. 2017.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – jednání pokračuje.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – ve středu 29. 11. proběhne kolaudace kanalizace, zúčastní
se ing. Kutra.
− Převod pozemků p. č. 363/97 a 365/22 v k. ú. Mysločovice do majetku obce (viz minulá zasedání) –
podán návrh na vklad do katastru.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – starosta jednal s Centroprojektem, zatím nic nového. Kanalizace
pod hřbitovem samostatný bod jednání.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – máme územní souhlas, budovat
se bude příští rok po výběrovém řízení na dodavatele.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – práce probíhají, čeká se na vyjádření MF ČR ke změnovým listům.
Na podkladech pro obce – vyčíslení celkových nákladů na školská zařízení se pracuje, nemáme ještě
vyjádření od projektanta k rozlišení nákladů na školská zařízení. Starosta bude urgovat.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – obdrželi jsme registraci akce, podklady pro
uzavření smlouvy o dotaci z MMR máme zaslat do února 2018.
Spolufinancování z rozpočtu kraje, z programu POV ZK – na minulém zasedání byli zastupitelé seznámeni
s nabídkou firmy na zajištění činností spojených s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XLIV/2017
− Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – z důvodu nepřítomnosti ing. Bureše se zhodnocení
hospodaření školy za 3. čtvrtletí 2017 přesouvá na příští zasedání. Paní Pitříková k plnění rozpočtu školy –
škola dle schválené směrnice předložila plnění rozpočtu k 14. 11. 2017, rozpočet plněn, závazné ukazatele
nepřekročeny. K 31. 12. 2017 nebudou z důvodu stále probíhajících prací na rozšíření kapacity ZŠ splněny
závazné ukazatele na položce 5171 (účet 511) ve střediscích základní škola, ZŠ školní jídelna a ZŠ družina.
Škola požádala o úpravu závazných ukazatelů. Zastupitelstvo – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Smlouvy k zajištění financování obědů žáků okolními obcemi v období rekonstrukce ZŠ (viz minulá
zasedání) – Machové zaslán upravený návrh smlouvy, zasedání zastupitelstva mají 11. 12. 2017.
- Školská rada (viz minulá zasedání) – p. Dovrtěl oslovil stávající členy rady za zřizovatele, p. Hejníka
a ing. Juřicu, souhlasí s pokračováním členství. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje na další funkční období za členy Školské rady při Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci p. Hejníka a ing. Juřicu.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – Mgr. Jančík osloví uživatele cca 40 m2 obecního
pozemku, aby si podal žádost o pronájem či odkup pozemku.
- Vysazení stromů na hřbitově (viz minulá zasedání) – katalpy jsou připraveny k výsadbě, dosadí se i lípa
před hřbitovem. Mgr. Jančík navrhuje posoudit zbylé lípy. Starosta – konzultoval s p. Běhulou stav lip, pokud
se příští rok uvidí, že usychají, tak se vykácí a dosadí nové.
- Poničení odpadkového koše a jednoho dubu u cyklostezky (viz minulá zasedání) – policie nás
vyrozuměla o odložení našeho oznámení, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej
spáchala určitá osoba.
- Neexistenci laviček před kostelem (viz minulá zasedání) – před kostel byla umístěna lavička od
zdravotního střediska.
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- Žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Mysločovice (viz minulé zasedání) – v roce
2018 se bude pokračovat ve stejném systému jako v roce 2017 - podpora konání plesů složek řešena formou
daru ve výši 3 tis. Kč, konkrétní akce složek spoluúčastí obce 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), VFP bude poskytována na zbylou
činnost složek (letos poskytnuto celkem 186,5 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 o VFP 2018, Mgr. Jančík požádal o VFP 2018 ve
výši 5 tis. Kč pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice osobně, žádost o VFP si nepodal zatím HLAHOL
Mysločovice z.s. (na rok 2017 žádal o 5 tis. Kč), navrhl poskytnout VFP na rok 2018 ve stejné výši jako letos.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XLIV/2017
- Záměr České pošty, s.p. změnit způsob obsluhy pošty v naší obci (viz minulé zasedání) – nic nového.
- Pověřenec GPDR (viz minulé zasedání) – 5. 12. 2017 se starosta zúčastní semináře pořádaného ve Zlíně.
- Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (viz minulé
zasedání) - v souvislosti s novou právní úpravou k odměňování členů zastupitelstev platnou od 1. 1. 2018
(nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) je třeba znovu posoudit výši odměn neuvolněných zastupitelů, nestačí jen
konstatovat, že odměny zůstávají ve stejné výši jako doposud, protože se mění způsob výpočtu odměny. Již
není stanoven příplatek dle počtu obyvatel, ale obce jsou rozděleny do velikostních kategorií dle počtu
obyvatel. Rozhodující je počet obyvatel ve volebním roce, pro nás nyní rok 2014. Dle toho může neuvolněný
místostarosta v naší obci pobírat až 24 814 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva – předseda výboru až 2 757
Kč, neuvolněný člen zastupitelstva – člen výboru až 2 298 Kč a neuvolněný člen zastupitelstva až 1 379 Kč.
Dále může být až o 2 000 Kč zvýšena odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je pověřen
oddáváním (p. Dovrtěl, p. Jurášek). Zastupitelé sice na minulém zasedání rozhodli, že výše odměn se nebude
měnit, ale v souvislosti s novým nařízením musí být stanovena odměna dle tohoto nařízení, v konkrétní výši,
pro konkrétní funkci, za měsíc.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XLIV/2017
Zastupitelé diskutovali o výši odměn, v souvislosti s výkonem funkce jim vznikají finanční náklady, práce
zastupitele je náročná i časově – účast na projednávání záležitostí pro obec, na akcích, při studiu materiálů,
vypracovávání materiálů pro obec atd. Mgr. Jančík navrhuje je neměnit, stanovit ve stejné výši jako dosud,
funkci nedělají pro peníze, ale pro obec. Mají možnost čerpat cestovní náhrady, což zatím nevyužívali.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Místní program obnovy vesnice (viz minulé zasedání) – zastupitelé posoudili plnění MPOV v letošním
roce a vzhledem k podávaným žádostem o dotace a finančním možnostem obce navrhli úpravu pro roky 2018
a 2019 (viz příloha). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úpravu Místního
programu obnovy vesnice na roky 2014 – 2019.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 11. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Akce „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ (viz minulé zasedání) – požadované dokumenty
před podpisem smlouvy dodány, smlouva se společností sport cité + s.r.o. uzavřena. Jakmile bude vybrána
firma k dozoru, proběhne schůzka ohledně provádění prací. MMR ČR zveřejnilo na svých stránkách změnu
podmínek – realizace prací a čerpání dotace může být až v roce 2018. Není tedy třeba spěchat se zahájením
akce. Na MMR budou dodány podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
K technickému dozoru + BOZP starosta oslovil 3 firmy, které podali nabídky, ceny vč. DPH:
Ing. Viktor Dynka
189 000 Kč
Ing. Pavel Zimčík
68 500 Kč
DORRES s.r.o.
233 530 Kč
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Výběrová komise nabídky na dnešním zasedání posoudila, hodnotícím kritériem je nabídková cena.
Ing. Zimčík není plátcem DPH, dal nabídku srovnatelnou s dozorem na akci Rozšíření kapacity ZŠ. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XLIV/2017
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
K autorskému dozoru máme nabídku Jana Dudra - 3 669 Kč za jednu účast na kontrolním dnu dle výzvy
objednatele. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“
K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 13. usnesení č. XLIV/2017
Schválení zhotovitele opravy kanalizace u hřbitova
Starosta oslovil 6 firem ohledně nabídky, obdrželi jsme dvě nabídky, ceny vč. DPH:
KOME stavby s.r.o.
422 901 Kč
Martin Zelina
651 664 Kč
Výběrová komise nabídky na dnešním zasedání posoudila, hodnotícím kritériem je nabídková cena. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. XLIV/2017
Žádost o vyjádření „Kanalizace Mysločovice ke hřbitovu, č. p. 17, č. p. 14, BT DN 400
O vyjádření požádala společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. zpracovávající pro Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s. projektovou dokumentaci k této akci. Starosta se dotazoval na Vaku – kanalizaci budou řešit, ale
rozvody vody jsou dle nich v této části obce v pořádku, přesto, že mohou být staré až 90 let. Řešili by jen
přípojky, které nejsou měněné, ale do řádu nepůjdou. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Stanovení ceny stočného na rok 2018
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 11,12 Kč/m3. Při normované
spotřebě 36 m3/obyvatele/rok vychází roční platba cca 400 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice stanovuje pro rok 2018 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 400 Kč na osobu a rok
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
(tj. 11,12 Kč/m3).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. XLIV/2017
Obecně závazná vyhláška – 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 2018, jedná se o cca 275 tis. Kč po
odečtu příjmů za tříděný odpad. Od 1. 1. 2018 je potřeba doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození od poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost platit poplatek, tzn. v případě, že
má poplatník možnost osvobození od 1. 1. 2018, je třeba doložit nárok do 30. 1. 2018, jinak nárok zaniká.
Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
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.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 17. usnesení č. XLIV/2017
Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 zveřejněny na webových
stránkách školy od 31. 10. 2017. Škole budou starostou stanoveny závazné ukazatele, a to na položkách
týkajících se oprav a udržování, nákupu služeb, mzdových nákladů a pořízení majetku na střediscích základní
škola, ZŠ školní jídelna, ZŚ družina, mateřská škola, MŠ školní jídelna.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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 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,
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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.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 18. usnesení č. XLIV/2017
Výměna kotlů v MŠ – získání dotace je podmíněno zateplením budovy dle současných podmínek dotačního
titulu. Nyní je zateplena 10 cm polystyrénem, ale musel by být 14 cm polystyrén. Střecha, cca 500 m2,
zateplena není, pokud provedeme je možnost dotace 30-40 %. Výzvu na rok 2018 asi nestihneme, bude se
opakovat do roku 2020. Odhadované náklady zateplení střechy 1 300 tis. Kč, výměna kotlů 800 tis. Kč.
Existuje půjčka z fondu bydlení MŽP ČR na 10 let, úrok 0,046 %. Mgr. Jančík – lze takto financovat i střechu
na OÚ? Starosta prověří. Ing. Kutra připraví cenovou nabídku – odhad na výměnu kotlů a zateplení střechy
MŠ.
Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2018
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu - zastupitelé s ním (viz příloha) byli seznámeni, zveřejněn na úřední
desce obce od 10. 11. 2017, na oba roky se uvažuje s přebytkovým rozpočtem, přebytek bude použit ke
splátkám úvěru. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019-2020.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 19. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Návrh rozpočtu (viz příloha) vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020, skutečného
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2017 a předpokládaných výdajů na rok 2018. Je navrhován jako
schodkový, schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Je zveřejněn na úřední desce od
10. 11. 2017, projednán ve finančním výboru a kontrolním výboru.
Připomínky občanů – p. Stoklásek navrhuje zakoupení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu
HZ, myčka má dvouminutový program oproti současné s dvouhodinovým programem, cena cca 38 tis. Kč.
Starosta – na rekonstrukci HZ byla poskytnuta dotace, udržitelnost je 5 let od roku 2015, může se vyměnit
s tím, že se musí jednat o lepší. Mgr. Jančík – a co nechat obě. Starosta – snad by to technicky šlo, prověří.
Zastupitelé návrh projednali, byly navrženy tyto úpravy:
příjmy návrh
14 353 800 Kč
Dotace volba prezidenta ČR (dáno do rozpočtu
položka 4111
30 000 Kč dle doporučení Krajského úřadu ve Zlíně, ing.
Hánové)
příjmy ke schválení
14 383 800 Kč
výdaje návrh

-15 787 000 Kč
paragraf 1037

-5 000 Kč VFP Myslivecký spolek Háj Mysločovice

paragraf 3330

-30 000 Kč VFP Římskokatolická farnost Mysločovice
VFP p. Šumbera, p. Budiš, pí Budišová,
-40 000 Kč
HLAHOL Mysločovice z.s.
-50 000 Kč VFP TJ SOKOL Mysločovice, z.s.

paragraf 3392
paragraf 3419
paragraf 3429
paragraf 5512
paragraf 6118
výdaje ke schválení
financování návrh

-10 000 Kč VFP pí Kubíčková
VFP SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
-93 000 Kč
Mysločovice, pořízení myčky sál HZ
-30 000 Kč Výdaje volba prezidenta ČR
-16 045 000 Kč
1 433 200 Kč

financování ke schválení
1 661 200 Kč
V návrhu rozpočtu je mj. počítáno (viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2018) s příspěvky, veřejnou
finanční podporou, dary. V rozpočtu zatím není zahrnuto zcela financování víceúčelového sportoviště
(k dnešnímu dni máme dotaci přidělenu, ale nemáme ještě smlouvu), bude provedeno rozpočtovým opatřením
v roce 2018. Zůstává rezerva pro starostu 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 „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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 20. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
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Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice
Jedná se o část pozemku p. 355/2 využívanou majiteli čp. 44 a 45. Zastupitelé si pro prodej stanovili
podmínky: 1. bude předloženo geometrické zaměření užívané části pozemku, 2. prodejní cena 200 Kč/m2,
3. smlouvu vypracuje obec za poplatek 2 000 Kč, 4. poplatek 1 000 Kč za návrh na vklad do katastru uhradí
rovným dílem kupující. V případě, že majitelé čp. 44 a 45 budou souhlasit s podmínkami, bude vyvěšen záměr
prodeje části pozemku na úřední desce.
Různé
- Žádost HD GEO o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku obce pro stavbu
Mysločovice,Gazdoš,kabel NN - na tuto stavbu byla uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
30. 9. 2016 na částku 1 500 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 21. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost manželů Vyoralových o povolení umístění zatravňovací dlažby na pozemku obce z důvodu
parkování autem – doložili zakreslení dlažby do mapky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje manželům Vyoralovým umístění zatravňovací dlažby na pozemku obce p. č. 357/2
u čp. 68 v požadovaném rozsahu dle zákresu v mapce.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 22. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost p. Jury o souhlas obce s vypouštěním přečištěných odpadních vod z ČOV do obecní
kanalizace – jedná se o ČOV u novostavby RD nad čp. 197. Zastupitelé byli seznámeni s dokumentací ke
stavbě RD p. Jurčy a pí Hlávkové. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 23. usnesení č. XLIV/2017
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím účelových finančních darů na zahraniční poznávací pobyt žáků
základní školy – částky nejsou ještě známé, jde o to, aby škola mohla do koce roku ještě dary zaúčtovat.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí finančních darů pro Základní
školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci na zahraniční poznávací pobyt žáků.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 24. usnesení č. XLIV/2017
- Příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017 - starostou byl 14. 11. 2017 vydán Plán inventur za
rok 2017. Dnes proběhlo školení všech členů inventarizační komise. S inventurami se začne pokladnou
2. 1. 2018 a poté tak, aby vše vč. závěrečné zprávy bylo hotovo do 6. 2. 2018. Předsedou komise je
p. Stoklásek, všichni ostatní zastupitelé jsou členy komise, za majetek zodpovídá starosta obce.
- Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2017 – ke konci roku předpokládáme stav na účtu 042
cca 291 tis. Kč (viz příloha). Jedná se o tyto akce: veřejné osvětlení k nové výstavbě u hřiště, víceúčelové
sportoviště u ZŠ, rekonstrukce mostu u HZ, rekonstrukce mostku u MŠ.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 25. usnesení č. XLIV/2017
- Paušál (náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce) - zastupitelstvo 7. 3. 2011 schválilo
Směrnici č. 29 Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu
refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku, která ale od 1. 1. 2018 nebude v souladu se
zákonem o obcích (např. Je stanovena sazba náhrady na hodinu, ale není stanovena nejvyšší částka, kterou
lze v souhrnu vyplatit za měsíc, zatím máme stanoven strop 160 hodin za rok. Nově může být vyplácena
i neuvolněnému členu zastupitelstva, který je v pracovním nebo jiném obdobném poměru.). Směrnici v roce
2011 zpracovával ing. Bureš, 13. 11. byl mailem požádán o její aktualizaci, zatím nedodal. Jelikož se jedná
pravděpodobně o poslední jednání zastupitelstva v tomto roce, je třeba stávající směrnici zrušit, protože od
1. 1. 2018 dle ní nelze již postupovat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje
v souvislosti s vyplácením paušálních náhrad bod 2. usnesení č. VI/2011 z VI. zasedání Zastupitelstva obce
Mysločovice konaného 7. 3. 2011.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 26. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Cestovní náhrady zastupitelů, stravování zastupitelů – zastupitelstvo 22. 11. 2010 mj. schválilo, že
starosta může odebírat obědy za cenu stanovenou pro zaměstnance obce, nově to od 1. 1. 2018 nebude
v souladu se zákonem. Součástí tohoto bodu usnesení bylo i poskytování cestovních náhrad, to je platné i od
1. 1. 2018, ale kvůli stravování se musí revokovat celý bod usnesení a nahradit novým. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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
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podmínek a v obdobné výši jako zaměstnanci obce.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 27. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb – prověří se, zda je to
technicky možné.
10. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 19/2017 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 658 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 28. usnesení č. XLIV/2017
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
8. 1. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 27. 11. 2017 ve 20:20 hodin.
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.
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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
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

8

starosta Pavel Žák
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek, ing. Radim Kutra
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