Obec Mysločovice
Zápis z XLVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 8. 1. 2018 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 (omluven), Mgr. Jančík (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 XLIV. a XLV. 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 XLVI. 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. XLVI/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLIV. a XLV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – starosta zatím smlouvu k výběru projektanta
s MCI SERVIS s.r.o. neuzavřel, doba udržitelnosti bude upřesněna v lednu, na podání žádosti o dotaci je ještě
čas, o spuštění akce se rozhodne na příštím zasedání.
− Dotace pro JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic (viz minulá zasedání) – zastupitelstvo ZK
dotaci schválilo.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta zkusí oslovit Zlínský kraj ohledně
výpomoci v jednání.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – proběhla kolaudace kanalizace, u komunikací sepsány vady
a nedodělky, týkají se především vedlejší komunikace (vedle čp. 225 po čp. 151). Co se zárukou? Jak ve
smlouvě o převodu sítí ošetřit? Finální návrh smlouvy nám nebyl ještě předložen, máme smlouvu o smlouvě
budoucí. Pan Dovrtěl – kde je vedena voda a kanalizace? Starosta – v cestě, k převodu kanalizace nám dají
kamerový záznam. Ještě by měla proběhnout kolaudace veřejného osvětlení.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – starosta zajistil u p. Dočkala nabídku na studii odkanalizování
obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat studii ke stavbě
„Mysločovice – odkanalizování“ p. Františku Dočkalovi a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na Kč 49 tis.
Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“
K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XLVI/2018
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – s budováním se počká do jara,
proběhne výběrové řízení na dodavatele.
− Rozšíření ZŠ o dvě kmenové učebny a tři oddělení družiny v budově kuchyně a jídelny ZŠ (viz
minulá zasedání) – proběhla kolaudace, je zkolaudováno, sepsány vady a nedodělky, postupně jsou
odstraňovány, v kuchyni by se mělo začít vařit 15. 1., od nového roku hradí provozní výdaje žáků na obědy
STAVAD s.r.o. Do správy bude převedeno škole po odstranění vad a nedodělků.
Na podkladech pro obce – vyčíslení celkových nákladů na školská zařízení se pracuje, nemáme ještě stále
vyjádření od projektanta k rozlišení nákladů na školská zařízení. Starosta bude urgovat.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – starosta urgoval RRA VM ohledně uzavření
smlouvy na administraci projektu a podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj.
Řeší se posunutí dopravní značky zákazu vjezdu do jednosměrné ulice. Smlouvy o dílo s technickým a
autorským dozorem uzavřeny.
− Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – z důvodu nepřítomnosti Mgr. Jančíka a ing. Bureše se
zhodnocení hospodaření školy za 3. čtvrtletí 2017 a teď už i 4. čtvrtletí 2017 přesouvá na příští zasedání.
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – Gazdošovi si podali žádost o možnost odkoupení
užívané části pozemku. 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 kupující. V případě, že Gazdošovi budou
souhlasit s podmínkami, bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku na úřední desce.
- Vysazení stromů na hřbitově (viz minulá zasedání) – katalpy vysazeny i lípa před hřbitovem.
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- Pověřenec GPDR (viz minulá zasedání) – dosavadní nabídky jsou nákladné, starosta zjišťuje další
možnosti.
- Oprava kanalizace u hřbitova (viz minulé zasedání) – smlouva s KOME stavby s.r.o. zatím není
podepsána, starosta jednal se zástupcem firmy, začne se v závislosti na počasí.
- Výměna kotlů v MŠ (viz minulé zasedání) – máme odhad nákladů na výměnu kotlů, celkem cca 868 tis.
Kč. Ale získání dotace je podmíněno zateplením střechy. Úkol pro ing. Kutru - připravit cenovou nabídku –
odhad zateplení střechy MŠ, trvá. Úkol pro starostu – prověřit, zda lze z půjčka z fondu bydlení MŽP ČR na 10
let, úrok 0,046 %, financovat i střechu na OÚ, trvá.
- Zakoupení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu HZ (viz minulé zasedání) – k myčce je
třeba čerpadlo (odpad je výš než 20 cm od podlahy), cena 4 400 bez DPH. Snad by šla zabudovat vedle
stávající myčky. Dále vzniknou náklady na stavební úpravy, úpravy linky. Odhad je celkem vše cca 50 tis. Kč.
Pan Stoklásek náklady ještě prověří.
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – žadatelé se
zatím k podmínkám nevyjádřili.
- Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 (viz minulé zasedání) – probíhá.
- Paušál (náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce) – úkol pro ing. Bureše – zpracovat
návrh Směrnice ke Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu
refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku trvá od 13. 11. 2017.
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb (viz minulé zasedání) –
ing. Kutra byl pověřen prověřením, zda je to technicky možné.
Projednání zápisu z XLIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Dodatek k pojistné smlouvě č. 2732316235 (viz minulé zasedání) – bude v nejbližší době pojišťovnou
zaslán.
Různé
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím účelového finančního daru na obědy pro děti – jedná se o obědy
pro 6 žáků do konce školního roku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 15 544 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou
organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 6 žáků v období 3. 1. až 29. 6. 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XLVI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Souhlas zřizovatele s Dohodou o prioritách projektových záměrů v ZŠMŠ – z důvodu získané dotace
na víceúčelové sportoviště došlo ke změnám termínů realizací. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje změnu Dohody o prioritách projektových záměrů Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XLVI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost CSP Zlín, o.p.s. o finanční podporu – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 10 tis. Kč na činnost a provoz zařízení CSS Ergo
Zlín na rok 2018.“ K návrhu nebyly připomínky
(0 pro, 5 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
- Kontrola matriční agendy u našeho OÚ – provedena v listopadu, nebyly shledány nedostatky.
V Protokole o kontrole je uvedeno doporučení – doplnit aktivní zástupkyni matrikářky, v současnosti
matrikářka nemá zajištěn odborný zástup pro případ nemoci, řádné dovolené apod. Je to těžko řešitelné,
máme jen jednoho zaměstnance na úřadě.
- V listopadu 2017 proběhla v naší obci digitalizace pozemků, došlo ke změně mj. i obecních pozemků,
v evidenci majetku opraveno.
- Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích – z kalkulací ceny za nájem
a služby od roku 2012 vyplývá, že náklady za nájem (zahrnuje mj. opravy) se pohybují od 46 do 75 Kč/m2/rok,
náklady za služby od 21 do 33 Kč/m2/rok. Přitom za nájem můžeme dle aktuálního výměru MF ČR (01/2018
z 28. 11. 2017) vybírat max. 20 Kč/m2/rok. Naposledy se cena za nájem a služby měnila v roce 2014. Od té
doby se za nájem a služby vybírá celkem 41 Kč/m2/rok, přitom skutečné náklady se pohybují od 70 do 99
Kč/m2/rok. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje s účinností od 9. 1. 2018
nový Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích s tím, že za nájem hrobového místa
a služby spojené s nájmem je cena 47 Kč/m2/rok (20 Kč nájem + 27 Kč služby).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XLVI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Nový Ceník (viz příloha) bude zveřejněn mj. i ve vývěsce u hřbitova.
- Setkání s důchodci – proběhne pravděpodobně v březnu, p. Jurášek se na termínu domluví s vedoucí
DFS Ječmínek.
- Odměna za výkon funkce člena OVK – v případě konání 2. kola volby prezidenta je odměna člena OVK
navýšena o 200 Kč. Za 1. kolo dostane běžný člen 1 300 Kč, zapisovatel 2 000 Kč a předseda 2 100 Kč.
Odměna za 2. kolo je tedy nesrovnatelná. Lze ji navýšit z rozpočtu obce, ale v případě, že celková odměna za
obě kola činí 2 500 Kč a více, podléhá sociálnímu pojištění. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje v případě konání 2. kola volby prezidenta ČR v roce 2018 navýšení odměny každého
člena OVK o 199 Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje (1 194 Kč) z rezervy na
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paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XLVI/2018
- Cena obědu pro zaměstnance, důchodce a cizí strávníky – náklady na 1 oběd se v roce 2017 činily
77,57 Kč a přes prázdniny 85,57 Kč. Na zvýšení nákladů se podepsalo i snížení počtu strávníků. Ze školy
jsme oběd odebírali za 59 Kč, z Hulína za 67 Kč. Čeká se na aktuální kalkulaci ceny oběda ze ZŠ po
provedené rekonstrukci. Poté bude rozhodnuto o ceně na další období.
- OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu – je s ní počítáno v rozpočtu letošního roku. Je třeba
rozhodnout o podobě nové obřadní místnosti a době prováděných prací. Rekonstrukce by měla zahrnovat
výměnu oken, vedení elektriky, nový podhled, příčku do archivu, podlahu, nový nábytek, textilie a osvětlení.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů o 530,6 tis. Kč, výdajů o 3 030,6 tis. Kč (mj. posílení rezervy
o cca 2 424 tis. Kč) a financování o 2 500 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XLVI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
5. 2. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 8. 1. 2018 v 19:45 hodin.
Rekapitulace usnesení z XLVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 1. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

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

2.

Schvaluje zadat studii ke stavbě „Mysločovice – odkanalizování“ p. Františku Dočkalovi a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy na Kč 49 tis. Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy
na paragrafu 6409, položce 6901.

3.

Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15 544 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu
Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 6 žáků v období 3. 1. až 29. 6. 2018.

4.

Schvaluje změnu Dohody o prioritách projektových záměrů Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.

5.

Schvaluje s účinností od 9. 1. 2018 nový Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích
s tím, že za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem je cena 47 Kč/m2/rok (20 Kč nájem + 27 Kč
služby).

6.

Schvaluje v případě konání 2. kola volby prezidenta ČR v roce 2018 navýšení odměny každého člena OVK
o 199 Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje (1 194 Kč) z rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.

7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.

datum pořízení zápisu: 9. 1. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 10. 1. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.
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