Obec Mysločovice
Zápis z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 2. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: p. Stanislav Běhula, p. Libor Utinek
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: /////
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 XLVI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání a za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a Mgr. Jančíka. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XLVII. zasedání a ověřovateli zápisu
ing. Bureše a Mgr. Jančíka.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XLVII/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce
3. Smlouva o poskytnutí dotace – Zlínský kraj
4. Smlouva o smlouvě budoucí – ing. Gec
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – doba udržitelnosti je avizována na 20 let,
podmínky zatím nejsou vypsány. Mgr. Jančík – v obci máme 1 takový byt, je o něj zájem. Starosta – ale
v tomto případě musí zájemci splňovat limit výdělku. Paní Pitříková – byty by se mohli nabízet jako startovací
byty mladým po ukončení studia. Mgr. Jančík – rekonstrukcí bychom získali suchou budovu, pod střechou,
zatímco nyní jde o vlhkou budovu. Je pro držení budovy, nezbavovat se jí. Starosta – o tento typ nebytových
prostor není v současnosti zájem. Mgr. Jančík – počkáme na vyhlášení dotačního programu. Ing. Bureš –
budovu můžeme prodat, nechat ji prázdnou nebo ji zrekonstruovat. Zastupitelé se vyslovili pro opravu a
rekonstrukci stávajícího objektu + případnou přístavbu. Starosta zajistí výběrové řízení na projektanta
prostřednictvím MCI SERVIS s.r.o. s tím, že smlouva s projektantem bude uzavřena, pokud nám budou
vyhovovat podmínky dotačního titulu. Zbudovat by se mělo 8 bytových jednotek, budova by měla být
dvoupatrová.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta oslovil správce toku, ten potvrdil svůj
požadavek souhlasu vlastníků pozemků nebo změnu podmínek stanovených OŽPZ MMZ, starosta ještě bude
vše řešit s magistrátem ve Zlíně.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – p. Císař předložil návrh kupní smlouvy, zastupitelé s ním byli
předem seznámeni. Dle starosty by přílohou měly být kolaudační rozhodnutí, kamerové záznamy, ale hlavně
by se měla řešit záruka. Zastupitelé projednali různé možnosti řešení případného poškození komunikací (např.
poplatek od stavebníků na opravu komunikací po ukončení výstavby, kamerování prostoru a řešení škody
s konkrétním viníkem, příspěvek od Net Development na jeden prodaný pozemek, místní poplatek za připojení
na sítě), přitom ale máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí. Starosta – před převodem sítí obci by měly
být odstraněny nedostatky po kolaudaci.
− Kanalizace obce (viz minulá zasedání) – starosta uzavřel smlouvu s p. Dočkalem na vyhotovení studie
odkanalizování obce.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – nic nového, s budováním se
počká do jara, proběhne výběrové řízení na dodavatele.
− Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice (viz minulá zasedání) – požadavek na úhradu dalších
víceprací vzniklých v souvislosti s kolaudací, požadavky hygieny, školy, hasičů atd. Paní Pitříková – to se
nevědělo dříve, že se tyto práce budou dělat a kdo to bude platit? Majetek je zaevidován, v rozpočtu se s tím
nepočítá. Starosta – smluvně k tomu vázáni nejsme. Ing. Bureš – jedná se o vysokou částku, ing. Kutra – je
třeba provedení prací prověřit. Starosta svolá schůzku s technickým dozorem a dodavatelem.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – připravuje se žádost o dotaci z POV ZK, pracuje
se na posunutí značky, dočasné úpravě dopravního značení. Přípravné práce by měly začít příští týden.
- Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – dle ing. Bureše za 3. čtvrtletí 2017 nevybočovalo ze
standardu, zmařená investice v souvislosti s rekonstrukcí jídelny ZŠ, nečerpány prostředky např. v družině.
Škola požádala o schválení rozpočtového opatření, zastupitelé s ním byli předem seznámeni – v roce 2017 se
jí v souvislosti s rekonstrukcí v ZŠ nepodařilo vyčerpat 426 tis. Kč, tyto prostředky jí byly přesunuty ke
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stejnému využití v roce 2018, nyní žádá o jejich zapojení do rozpočtu na rok 2018. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 1/2018 Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly připomínky
Bod 2. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – k odkoupení užívané části pozemku zatím nic
nedodáno.
- Vysazení stromů na hřbitově (viz minulá zasedání) – obdrželi jsme 2 stížnosti k výsadbě katalp. Starosta
zjišťoval situaci na místě, je tam dostatečný prostor pro průchod.
- Pověřenec GDPR (viz minulá zasedání) – máme dvě nabídky: 1) za 6 tis. Kč analýza, sami si přitom
projdou jednotlivé agendy, které na obci vykonáváme, a zjistí podklady. Následně pověřence zajistí za 5 tis.
Kč měsíčně, po roce sleva 30 %. 2) analýza nám bude zpracována zdarma na základě námi vyplněných
podkladů (sami si vyplníme údaje k agendám, které zpracováváme), pověřence můžeme mít za 3-5 tis. Kč bez
DPH. Zastupitelé projednali obě nabídky. Ceny je potřeba ještě upřesnit. Ing. Bureš v současnosti není jasná
legislativa. Starosta se rozhodne pro jednu z variant po upřesnění cen.
- Oprava kanalizace u hřbitova (viz minulá zasedání) – smlouva s KOME stavby s.r.o. podepsána,
připravuje se realizace.
- Výměna kotlů v MŠ (viz minulá zasedání) – půjčku z fondu bydlení MŽP ČR lze čerpat, úrok 0,046 %.
Ing. Kutra – možnosti opravy – rekonstrukce střechy: 1) zafoliování střechy (cca 718 tis. Kč s DPH), nebo
2) zdemontování krovu, nová střecha se sklonem, folie zakrytá kačírkem, prodlouží se tím její životnost (cca
1,2 mil. Kč s DPH), nebo 3) bez demontáže, vyfoukat volný prostor pěnou, zafoliovat.
Starosta – pro získání dotace musíme splňovat parametry k zateplení. K nákladům na střechu je nutno
připočíst ještě cca 870 tis. Kč na samotnou výměnu kotlů plus další náklady na projekt a energetický audit.
Zatím nerozhodnuto, starosta zjistí další informace.
- Zakoupení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu HZ (viz minulá zasedání) – lze ji
zabudovat do stávající linky, náklady cca 50 tis. Kč., v rozpočtu je rezervováno zatím 38 tis. Kč. Mgr. Jančík –
potřebujeme ji? Pan Stoklásek – pro akce do 100 osob se využije. Starosta – pro větší akce je potřebná,
stávající je nedostačující, s programem o délce 1,5 hodiny na 12 sad nádobí se umývání nestíhá. Průmyslová
myčka má cyklus krátký, ale sklo je potřeba vyleštit. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pořízení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu HZ a současně schvaluje
rozpočtové opatření – dofinancování nákladů do výše cca 50 tis. Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XLVII/2018
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – záměr
prodeje zveřejněn na úřední desce od 19. 1. do 5. 2. 2018. Jediní zájemci jsou dosavadní uživatelé. Dodáno
geometrické zaměření, z pozemku p. č. 355/2 byly odděleny pozemky p. č. 309 a 310, žadatelé souhlasí
s podmínkami prodeje. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje prodej 79 m2
pozemku p. č. 309 pí Šimčíkové a pí Brázdilové a 76 m2 pozemku p. č. 310 pí Dočkalové, vše v k. ú.
Mysločovice, za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
a vkladem do katastru (celkem 3 tis. Kč).“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 (viz minulá zasedání) – předseda komise p. Stoklásek
konstatoval, že byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků, vše bylo dohledáno, majetek
řádně označen, komise navrhuje vyřazení sekačky VIKING (inv. č. 10649, neprodejná, nepotřebná)
a pozemku p. č. 65 věcné břemeno (inv. č. 10949, pozemek už je v majetku obce). Z vybavení požárního auta
IFA pak 2 ks požárních hadic - majetek do hodnoty 5 000 Kč, vyřazení schvaluje starosta obce. Dále by se
měla doplnit lékárnička požárního auta, přemístit monitor na OÚ. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje vyřazení sekačky VIKING (inv. č. 10649) a pozemku p. č. 65 věcné břemeno
(inv. č. 10949) z evidence majetku obce, u sekačky je nutné zajistit ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XLVII/2018
- Paušál (náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce) (viz minulá zasedání) – ing. Bureš
připravil návrh směrnice viz příloha. Doposud – na základě směrnice platné do konce roku 2017 – se žádné
náhrady nečerpaly. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje s účinností
od 6. 2. 2018 Směrnici č. 29 Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně
způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb (viz minulá zasedání) –
technicky je to možné, bude přesunut.
- Dodatek k pojistné smlouvě č. 2732316235 (viz minulá zasedání) – dodán.
- Setkání s důchodci – termín p. Jurášek upřesní co nejdříve, zřejmě 22. 4. 2018.
- Cena obědu pro zaměstnance, důchodce a cizí strávníky (viz minulé zasedání) – školou nám byla
dodána nová kalkulace ceny stravného pro cizí strávníky, jejich náklady na 1 oběd jsou od 1. 2. 2018 60 Kč
(dosud 51 Kč). K tomu je třeba připočíst náklady na roznos obědů z naší strany. Dostáváme se na částku
kolem 78 Kč/oběd. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje s účinností
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od 12. 2. 2018 cenu obědu pro důchodce 57 Kč, pro cizí strávníky 65 Kč, pro zaměstnance zachovat 39 Kč.“.
K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. XLVII/2018
- OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulé zasedání) – starosta oslovil firmu p. Mikaly
z Míškovic ohledně návrhu řešení místnosti, tento týden se zastaví.
Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce
Zastupitelé byli předem s návrhy níže uvedených smluv seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030041167/002 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Mysločovice,Riedlová,kabel NN“ na pozemku obce p. č.
428/3 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. XLVII/2018
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1040011803/001 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Mysločovice,Stoklásek,úprava vedení NN“ na pozemku
obce p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XLVII/2018
Smlouva o poskytnutí dotace – Zlínský kraj
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí dotace do výše 67 tis. Kč pro
JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic, pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/0010/2018/KH se Zlínským krajem a současně schvaluje rozpočtové opatření – zapojení dotace do
rozpočtu příjmů a výdajů obce.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. XLVII/2018
Smlouva o smlouvě budoucí – ing. Gec
Jedná se o smlouvu k výstavbě rodinného domu vedle čp. 190. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ing. Gecem ke zřízení věcného břemene
na pozemku obce p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice ke zbudování přípojky vody k rodinnému domu.“
K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. XLVII/2018
Různé
- Žádost HLAHOL Mysločovice z.s. o příspěvek na oslavu 20. výročí založení souboru – p. Běhula
seznámil zastupitele s podávanou žádostí, oslavu plánují na 23. 6. 2018, chtějí pozvat místní folklórní
soubory, program postupně upřesňují, odpoledne zahraje cimbálová muzika, večer budou hrát Hulíňané, zvou
mj. starosty okolních obcí, ale i starosty obcí, kde vystupovali, sponzory. Chtějí vydat zpravodaj. Vstupné bude
dobrovolné. Uvítali by podporu do 10 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice se
zavazuje podpořit spoluúčastí obce na nákladech ve výši 10 tis. Kč oslavu 20. výročí založení souboru
HLAHOL Mysločovice, a to za předpokladu, že se akce bude konat. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 5901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Pan Běhula upozornil na povinnost po kůrovci v Salášku prostor zalesnit – navrhuje provést formou
brigády občanů, na jaře. Starosta - prostory pro výsadbu je potřeba nachystat. Pan Běhula – každý, kdo
vytěží, tak bude prostor po sobě uklízet.
- Dotaz p. Stokláska na průběh samovýroby dřeva v roce 2017, přehled o samovýrobě – p. Behula –
samovýroba probíhá, stav lesa vzkvétá, bude pokračovat. Mgr. Jančík – kdy se bude odplocovat pod
hřbitovem? Plot už není v dobém stavu. Pan Běhula – stromy už jsou z 95 % vzrostlé, plot se ještě nechá do
jara, pak by se mohl použít jinde.
- Účast členů JSDHO na oslavě 100. výročí vzniku samostatného československého státu, a to formou
zapojení na vytvoření hasičské fontány v Praze – uzávěrka přihlášek družstev (4 členové + velitel) je
28. 2. 2018, organizátor zajistí ubytování a stravu, vše hradí vysílatel. Náklady cca 5 tis. Kč + doprava
materiálu a benzín do auta. Členové JSDHO jsou ochotni jet, neví se, zda budou vybráni, rozhodne se
v březnu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účast 5 členů JSDHO na
akci Hasičská fontána Praha 2018 a současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů spojených s akcí
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Pan Dovrtěl připomněl, že se budou muset pořídit nové pneumatiky pro VW transporter, jezdí se s ním
málo, nepřezouvá se, budou se kupovat asi celoroční.
- Dopis České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů na za odpadové
hospodářství – upozorňují na možnou novelu zákona o odpadech, a to formou poslaneckého
pozměňovacího návrhu, kdy má tímto dojít k razantnímu navýšení skládkovacího poplatku, což by umožnilo
výstavbu dalších spaloven odpadů. Zastupitelé byli s dopisem vč. příloh předem seznámeni a vzali informace
na vědomí.
- Kontrola zdravotního pojištění VZP – provedena v lednu, nebyly shledány nedostatky.
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín (MAP) - aktuálně probíhá finální fáze MAP, v únoru
2018 bude projekt ukončen. Finálním výstupem je dokument Místní akční plán, který se skládá ze 4 částí:
- Analytická část, 2. Strategický rámec, 3. Roční akční plán, 4. Implementační část. Tyto dokumenty byly
schváleny Řídícím výborem, zastupitelé s nimi byli seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
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obce Mysločovice schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín“.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. XLVII/2018
- Žádost PERFECT, spol. s r.o. o vyjádření k technické infrastruktuře stavby „Mysločovice, Šlahař,
přípojka NN“. Nejsme dotčeni žádným pozemkem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice souhlasí se stavbou „Mysločovice, Šlahař, přípojka NN“ s tím, že bude brán zřetel na umístění
kanalizační vpusti“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 15. usnesení č. XLVII/2018
- Kontrola bytového fondu – čp. 150 a 104 – provede v nejbližší době Mgr. Jančík a ing. Kutra.
- Kanál u čp. 50 – starosta zjišťoval situaci, kanalizace není ve vlastnictví obce ani Vaku, historicky byla
budovaná vlastníkem čp. 128. Kanál je poškozený, v cestě naproti čp. 86 je vpusť, lepší by bylo svést vodu na
druhou stranu, dle starosty je to možné.
- Ing. Bureš apeloval na vymáhání pohledávky 27 tis. Kč za poničenou zeleň, a to jejím odpracováním.
Starosta tuto možnost již dříve viníkovi několikrát nabízel, ten ji ale nevyužil. Mgr. Jančík – jedná se o člověka,
který oficiálně nic nevlastní, obec proti němu vede řádně exekuci, nicméně tento si neplní povinnosti, stálé
zaměstnání většinou nemá, případně má příležitostné. Pokud by se dlouhodobě vyhýbal plnění svých
povinností, bylo by vhodné řešit věc s probační a mediační službou, která zprostředkovává narovnání vztahů
mezi odsouzenými a poškozenými.
- Dotaz ing. Bureše k rozdělení nákladů na rekonstrukci školských zařízení mezi obce – po několika
urgencích projektant nedodal požadované rozdělení, starosta zkusí oslovit rozpočtáře dodavatele prací.
- Dotace z POV Zlínského kraje k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ – starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obnovy
venkova Zlínského kraje k akci „víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ a zároveň schvaluje vyčlenění
prostředků v rozpočtu obce ke spolufinancování akce.“ K návrhu nebyly připomínky
Bod 16. usnesení č. XLVII/2018
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 472 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 17. usnesení č. XLVII/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
5. 3. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 2. 2018 ve 21:30 hodin.
Rekapitulace usnesení z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 2. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLVII. zasedání a ověřovateli zápisu ing. Bureše a Mgr. Jančíka.

2.

Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 1/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.

3.

Schvaluje pořízení průmyslové myčky pro potřeby společenského sálu HZ a současně schvaluje rozpočtové
opatření – dofinancování nákladů do výše cca 50 tis. Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

4.

Schvaluje prodej 79 m2 pozemku p. č. 309 pí Šimčíkové a pí Brázdilové a 76 m2 pozemku p. č. 310 pí
Dočkalové, vše v k. ú. Mysločovice, za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a vkladem do katastru (celkem 3 tis. Kč).

5.

Schvaluje vyřazení sekačky VIKING (inv. č. 10649) a pozemku p. č. 65 věcné břemeno (inv. č. 10949)
z evidence majetku obce, u sekačky je nutné zajistit ekologickou likvidaci.

6.

Schvaluje s účinností od 6. 2. 2018 Směrnici č. 29 Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena
zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku.

7.

Schvaluje s účinností od 12. 2. 2018 cenu obědu pro důchodce 57 Kč, pro cizí strávníky 65 Kč, pro
zaměstnance zachovat 39 Kč.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030041167/002 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu
Mysločovice,Riedlová,kabel NN“ na pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice.

9.

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1040011803/001 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu
Mysločovice,Stoklásek,úprava vedení NN“ na pozemku obce p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice.

10. Schvaluje přijetí dotace do výše 67 tis. Kč pro JSDHO k nákupu zásahových obleků a rukavic, pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0010/2018/KH se Zlínským krajem a současně schvaluje
rozpočtové opatření – zapojení dotace do rozpočtu příjmů a výdajů obce.
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11. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ing. Gecem ke zřízení věcného břemene na pozemku obce
p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice ke zbudování přípojky vody k rodinnému domu.
12. Se zavazuje podpořit spoluúčastí obce na nákladech ve výši 10 tis. Kč oslavu 20. výročí založení souboru
HLAHOL Mysločovice, a to za předpokladu, že se akce bude konat. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 5901.
13. Schvaluje účast 5 členů JSDHO na akci Hasičská fontána Praha 2018 a současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí výdajů spojených s akcí z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
14. Schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín“.
15. Souhlasí se stavbou „Mysločovice, Šlahař, přípojka NN“ s tím, že bude brán zřetel na umístění kanalizační
vpusti.
16. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje k akci
„víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“ a zároveň schvaluje vyčlenění prostředků v rozpočtu obce ke
spolufinancování akce.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
datum pořízení zápisu: 13. 2. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 2. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., Mgr. Miloslav Jančík v. r.
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