Obec Mysločovice
Zápis z XLVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 3. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina (Ing. Bureš od 18:15 hodin)
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: 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 zápis z XLVII. 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. Stokláska. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XLVIII. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Dovrtěla a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XLVIII/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce
3. Žádost o vyjádření „ZTV pro 4 RD Mysločovice“
4. Nabídka pošta Partner
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – k výběrovému řízení by bylo dobré mít studii,
starosta oslovil projektanty. Ke stavebnímu povolení se bude vyjadřovat i MMZ, odbor územního plánování,
objekt máme v územním plánu veden jako občanskou vybavenost, čeká se na jejich vyjádření, zda toto
zahrnuje i byty. Pan Stoklásek – jak dlouho může trvat změna územního plánu? Starosta – min. půl roku,
náklady min. 50-70 tis. Kč.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta oslovil MMZ, OŽPZ, výjimku lze získat na
min. část pozemku, ale ne na celý úsek, což požadují Lesy ČR. Starosta ještě bude jednat na Zlínském kraji.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – p. Císař se měl dostavit na jednání zastupitelstva, starosta
s ním jednal, dle něj by si úhradu případné budoucí škody měla řešit obec sama kaucí na opravu komunikací
od jednotlivých stavebníků. Dle MMZ, stavebního úřadu, to není v rozporu se stavebním zákonem. Vydání
souhlasu obce ke stavebnímu povolení by se podmínilo složením kauce vratné po dokončení stavby (vrátí se
celá v případě nepoškození inženýrských sítí) a poplatku určeného na opravu inženýrských sítí po dokončení
výstavby. Přílohy k návrhu kupní smlouvy (kolaudační rozhodnutí, kamerové záznamy sítí) zatím nejsou,
geometrické zaměření také ne. Počkáme na dodání příloh, pak se bude schvalovat kupní smlouva.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – starosta zajistí výběrové řízení na
dodavatele.
− Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice (viz minulá zasedání) – po schůzce s technickým
dozorem a dodavatelem bylo dohodnuto, že předložené vícepráce nebudou fakturovány.
- „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – žádost o dotaci z POV ZK podána, obdrželi jsme
výzvu k upřesnění žádosti, starosta zajistí doplnění. Práce byly započaty, budou pokračovat po zaměření
únosnosti pláně až se zlepší počasí. Podána žádost o posunutí značky. Měla by se udělat příprava na přívod
elektriky na hřiště z kotelny ZŠ. Projektant předloží návrh řešení. Provoz hřiště lze v provozním řádu omezit
stanovením provozní doby.
- Hospodaření školy (viz minulá zasedání) – viz dále.
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – k odkoupení užívané části pozemku zatím nic
nedodáno. Starosta pourguje.
- Pověřenec GDPR (viz minulá zasedání) – máme dvě nabídky: 1) nabídka Bc. Jakuba Borka - za 6 tis. Kč
analýza pro obec, za 5 tis. Kč pro školu, sami si přitom projdou jednotlivé agendy, které vykonáváme, a zjistí
podklady. Následně pověřence zajistí za 5 tis. Kč měsíčně pro obec a 5 tis. Kč pro školu, což činí celkem 120
tis. Kč, po roce sleva 30 % na 84 000 Kč celkem. 2) nabídka iNewOnline s.r.o. - analýza nám bude
zpracována zdarma na základě námi vyplněných podkladů (sami si vyplníme údaje k agendám, které
zpracováváme), pověřenec za 3 630 Kč měsíčně pro obec a 4 235 Kč měsíčně pro školu, což činí ročně
celkem 94 380 Kč. U varianty 1) zaplatíme za pověřence za 3 roky 288 tis. Kč, u varianty 2) 283 140 Kč,
od 4. roku je varianta 1) pro obec a školu výhodnější. Další nabídky jsou cenově nákladnější, např. 70 tis. Kč
za analýzu, 8 tis. Kč za pověřence měsíčně. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje pro zajištění agendy GDPR pro Obec Mysločovice uzavřít smlouvu s Bc. Jakubem Borkem (analýza
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za celkem 5 tis. Kč, pověřenec 1. rok 5 tis. Kč měsíčně, další roky 3,5 tis. Kč měsíčně), dále schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901. Současně doporučuje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice uzavření smlouvy k zajištění agendy GDPR pro školu rovněž s touto
firmou.“ K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XLVIII/2018
- Oprava kanalizace u hřbitova (viz minulá zasedání) – firmě bylo předáno staveniště, čeká na dodání
materiálu, předpoklad zahájení prací tento týden.
- Výměna kotlů v MŠ (viz minulá zasedání) – starosta bude jednat s ing. Knotkovou z Energetické agentury
Zlínského kraje, o.p.s.
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – smlouvy
připraveny k podpisu.
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb (viz minulá zasedání) – úkol
trvá, přesunut bude tento týden.
- Setkání s důchodci (viz minulá zasedání) – 22. 4. 2018, občerstvení zajištěno, pracuje se na programu.
- OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulá zasedání) – návrh řešení místnosti zatím
z důvodu nemoci nedodán. Je třeba zajistit položkový rozpočet, poptat stavební práce.
- Smlouva o poskytnutí dotace JSDHO (viz minulé zasedání) – bude se objednávat vybavení.
- Pneumatiky pro VW transportér (viz minulé zasedání) – zadní jsou už nepoužitelné, pořídí se
univerzální, p. Dovrtěl zajistí nabídku.
- Kontrola bytového fondu (viz minulé zasedání) – v bytě na čp. 104 nejsou žádné větší problémy,
v pořádku. Ing. Kutra informoval o stavu bytů čp. 150 – 1) byt pronajatý Mgr. Pavlačíkové – havarijní stav
koupelny, nájemníky neopravována, vlhkost středová je minimální, pouze nad lištou. Je potřeba seřídit okna,
vyměnit těsnění. Oprava rýny z přední strany budovy bude dořešena. Deskové radiátory spolu s ventily jsou
na hraně životnosti. Ostění kolem oken je částečně vypraskané, únik tepla. 2) byt pronajatý
p. Pancovi – ventily topení jsou nefunkční, v létě prokapávají, 3 okna z jižní strany původní, nutná výměna.
Zastupitelé doporučili rekonstrukci koupelny v bytě pronajatém Mgr. Pavlačíkové a výměnu tří oken v bytě
pronajatém p. Pancovi. Je třeba vše nechat nacenit.
- Vymáhání pohledávky 27 tis. Kč za poničenou zeleň (viz minulé zasedání) – je třeba řešit celou
záležitost prostřednictvím probační a mediační služby.
- Rozdělení nákladů na rekonstrukci školských zařízení mezi obce (viz minulé zasedání) – starosta
jedná s rozpočtářem.
Smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce
Zastupitelé byli předem s návrhy níže uvedených smluv seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330044841/002 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Mysločovice,Fišar,kabel NN“ na
pozemku obce p. č. 389 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330042211/002 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Mysločovice,Mizera,kabel.smyčka NN“
na pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost o vyjádření „ZTV pro 4 RD Mysločovice“
Jedná se o výstavbu vedle čp. 195. Žádají o vyjádření k příjezdové komunikaci, prodloužení vodovodu,
jednotné kanalizaci. Zastupitelé byli předem seznámeni s plánovaným vedením sítí. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice vyjadřuje souhlasné stanovisko k předložené projektové
dokumentaci „ZTV pro 4 RD Mysločovice“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. XLVIII/2018
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Nabídka pošta Partner
Zastupitelé byli předem seznámeni s nabídkou České pošty, převod navrhován od 1. 9. 2018. Pokud nebude
mít zájem obec, pošta oslovuje subjekty v obci (obchod, hospoda, atd.), když ani oni, oslovují se okolní obce.
Pokud se zájemce nenajde, provozovatelem zůstává Česká pošta. Dle zastupitelů se jedná o další finanční
zátěž pro obec, službu bychom vykonávali i pro okolní obce, ale z vlastních prostředků. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu způsobu obsluhy pošty Mysločovice na poštu
Partner Mysločovice.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
Různé
- Nabídka mobilní rozhlas – zastupitelé s ní byli předem seznámeni, je zajímavá, ale finančně náročná
(roční licence 30 tis. Kč + platby za SMS). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy mobilní rozhlas se společností
Neogenia s.r.o.“ K návrhu nebyly připomínky.
(0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo) usnesení nepřijato
- Žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. o finanční příspěvek na provoz roku
2018 – pro nedostatek finančních prostředků starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.“
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K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 6 usnesení č. XLVIII/2018
- Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace za rok 2017 – zastupitelé byli předem s výkazy školy, rozborem
hospodaření a návrhem výsledku hospodaření seznámeni.
Ing. Bureš okomentoval hospodaření školy za celý rok – výsledek hospodaření je ze 75 % tvořen ZŠ, z 10 %
ŠJ ZŠ. Došlo k úsporám oproti schválenému rozpočtu, některé položky se nerealizovaly, popř. byly přesunuty
na rok 2018, a to vzhledem k probíhajícímu rozšíření kapacity ZŠ. Došlo k úsporám na energiích. Školní
družina nebyla půl roku v provozu ve svých prostorách, nerealizovaly se venkovní hrací prvky. V MŠ byly
některé položky přesunuty na opravy, údržbu. Rezervní fond stav ke konci roku cca 242 tis. Kč (z toho
nevyčerpané dary cca 72 tis. Kč a nespotřebovaná dotace “Úspěch pro všechny“ cca 109 tis. Kč), výsledek
hospodaření cca 291 tis. Kč, z toho hospodářská činnost cca 32 tis. Kč, je zisková. V investičním fondu je 10
Kč, ve fondu odměn 40 tis. Kč, nečerpán. Ve výkazech se neobjevuje nic neobvyklého.
Zastupitelé – na co se bude čerpat rezervní fond?
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období 31. 12. 2017.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7 usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 ve výši 290 668,13 Kč a převod celého
výsledku hospodaření do rezervního fondu. Současně doporučuje čerpání rezervního fondu v souladu
s Plánem oprav 2018-2020.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 8 usnesení č. XLVIII/2018
- Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku – tabuli (inv. č. 3849, pořizovací cena 31 572 Kč, pořízení
rok 2015, poškozená, oprava nákladná). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení tabule (inv. č. 3849)
z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace a její ekologickou
likvidaci.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 9 usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtové změny – jedná se o dofinancování platu učitelky MŠ, původně
rozpočtováno z rezervního fondu, po schválení financování obcemi žádá o schválení rozpočtové změny.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018
k rozpočtu 2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10 usnesení č. XLVIII/2018
Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů – zveřejněna na úřední desce. Vzneseno 7 žádosti o informaci dle tohoto zákona,
zveřejněny i s odpověďmi na stránkách obce, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, neobdrželi jsme žádné
odvolání ani stížnost. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí Výroční
zprávu za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11 usnesení č. XLVIII/2018
- Příští týden proběhne na obci přezkoumání hospodaření ze strany Zlínského kraje.
- Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu na rok 2018 – s ohledem na rekonstrukci v ZŠMŠ a její
plánované předání do správy ZŠMŠ byl škole schválen odpis majetku jen na leden 2018. Zatím k předání
nedošlo, stále se odstraňují nedostatky, a proto škola žádá o schválení odpisového plánu na celý rok. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace, měsíční odpis 25 600,14 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12 usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Opravy budov základní školy – po proběhlé rekonstrukci v roce 2017 vyvstala potřeba dalších úprav,
které nebyly zohledněny v projektu „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ a jsou nezbytné k dalšímu
provozu budov. Zastupitelé byli seznámeni s rozsahem prací, týkají se zejména úprav sklepních prostor pod
budovou kuchyně. Práce budou starostou poptány. Starosta – návrh usnesení: „ Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zadání výběrového řízení a výběrovou komisi k úpravám budov základní školy v roce
2018 ve složení p. Dovrtěl, p. Stoklásek a p. Žák.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13 usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Předláždění nádvoří základní školy – projekt k „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“
zahrnoval pouze předláždění prostoru mezi hlavní budovou a budovou kuchyně. Je třeba předláždit i zbylý
prostor nádvoří a přístupu k 4. budově. Práce budou starostou poptány. Starosta – návrh usnesení: „
Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadání výběrového řízení a výběrovou komisi k předláždění
nádvoří základní školy ve složení p. Dovrtěl, p. Stoklásek a p. Žák.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14 usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
6. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o cca 45 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. XLVIII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
9. 4. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 3. 2018 ve 20:40 hodin.
Rekapitulace usnesení z XLVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 3. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLVIII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a p. Stokláska.

2.

Schvaluje pro zajištění agendy GDPR pro Obec Mysločovice uzavřít smlouvu s Bc. Jakubem Borkem (analýza
za celkem 5 tis. Kč, pověřenec 1. rok 5 tis. Kč měsíčně, další roky 3,5 tis. Kč měsíčně), dále schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901. Současně doporučuje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice uzavření smlouvy k zajištění agendy GDPR pro školu rovněž s touto
firmou.

3.

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330044841/002 s E.ON Distribuce, a.s. na
stavbu „Mysločovice,Fišar,kabel NN“ na pozemku obce p. č. 389 v k. ú. Mysločovice.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330042211/002 s E.ON Distribuce, a.s. na
stavbu „Mysločovice,Mizera,kabel.smyčka NN“ na pozemku obce p. č. 428/3 v k. ú. Mysločovice.

5.

Vyjadřuje souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci „ZTV pro 4 RD Mysločovice“.

6.

Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

7.

Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období
31. 12. 2017.

8.

Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
k 31. 12. 2017 ve výši 290 668,13 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu. Současně
doporučuje čerpání rezervního fondu v souladu s Plánem oprav 2018-2020.

9.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení tabule (inv. č. 3849)
z majetku ve správě Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace a její ekologickou
likvidaci.

10. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 k rozpočtu 2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
11. Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, měsíční odpis
25 600,14 Kč.
13. Schvaluje zadání výběrového řízení a výběrovou komisi k úpravám budov základní školy v roce 2018 ve
složení p. Dovrtěl, p. Stoklásek a p. Žák.
14. Schvaluje zadání výběrového řízení a výběrovou komisi k předláždění nádvoří základní školy ve složení
p. Dovrtěl, p. Stoklásek a p. Žák.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
datum pořízení zápisu: 12. 3. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 3. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Lukáš Dovrtěl v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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