Obec Mysločovice
Zápis z XLIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 9. 4. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina (Mgr. Jančík od 18:10 hodin)
hosté: p. Císař, p. Milan Dřímal st.
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 XLVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání a za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a ing. Kutru. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program XLIX. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. XLIX/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XLVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Retenční nádrž SN2 – souhlas s údržbou
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2017
4. Projednání možnosti změny územního plánu
5. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2017
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XLVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – starosta poptal cenovou nabídku na
vypracování studie k „Rekonstrukci objektu čp. 96 v Mysločovicích – sociální byty“. Obdrželi jsme tři nabídky:
K PROJEKT Kročil a Belčík, s.r.o.
59 895 Kč s DPH
Ing. Radim Jemelka
72 000 Kč s DPH
PassiveArchitecture s. r. o.
63 525 Kč s DPH
Cena projektu pro stavební povolení je odhadována na cca 230 tis. Kč, s prováděcí dokumentací se
dostaneme až na 500 tis. Kč. Termín podání žádosti o dotaci je září 2018, k tomu je potřeba mít podanou
žádost o stavební povolení. Prováděcí dokumentaci bychom zadávali až v případě získání dotace. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat studii k akci „Rekonstrukce objektu čp. 96
v Mysločovicích – sociální byty“ společnosti K PROJEKT Kročil a Belčík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na 59 895 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. XLIX/2018
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – starosta jednal na Zlínském kraji s vedoucí
oddělení vodního hospodářství, ale ze strany ZK není možnost změnit stanovisko Lesů ČR. Jediné, co nám
zbývá, je odkoupit za tržní cenu zbylé pozemky, což představuje dle požadavku majitelů částku cca 4 mil. Kč.
Záplavu území vedle potoka pořeší částečně poldr od Lechotic. Eroze potoka postupuje. Mgr. Jančík navrhl
znovu jednat s Lesy ČR, popř. s jejich nadřízenými.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – p. Císař nabídl obci vypracování konceptu dohody se
stavebníky ohledně kauce vratné po dokončení stavby (vrátí se celá v případě nepoškození inženýrských sítí)
a poplatku určeného na opravu inženýrských sítí po dokončení výstavby. V katastru není pozemek zatím
rozparcelován, geometrický plán bude předložen na katastr tento týden. Plynovod bude po nějakou dobu ve
vlastnictví NET Development, s.r.o. Plynaři ho převezmou až po zahájení odběru plynu. Přílohy ke kupní
smlouvě částečně dodal, předal kamerovku kanalizace, zbytek dodá před podpisem smlouvy. Starosta – je
potřeba dořešit nedostatky. Pan Císař – domluví schůzku dozoru stavby, zástupce obce a stavebníka, který to
bude dělat. Zastupitelé jsou seznámeni s návrhem smlouvy, souhlasí s textací, po doplnění požadovaných
příloh a odstranění nedostatků se uzavře.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – nejsou k dispozici všechny
nabídky na dodavatele.
- „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – dnes rozhodovala o dotaci z POV ZK rada ZK,
výsledek zatím neznáme. Po zaměření únosnosti pláně je potřeba kvůli zajištění únosnosti pozemku celou
plochu vyvápnit. Dále je nutné zesílit opěrnou zídku ze spodní strany čp. 214 (když se zpracovával projekt, tak
opěrná zídka čp. 214 nestála). Vícepráce cca 284 tis. Kč nelze zahrnout do uznatelných nákladů k dotaci
z MŠMT. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje provedení vyvápnění plochy
a zesílení části opěrné zídky k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“, celkem vícepráce za 283 405 Kč s DPH.“
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K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 1 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. XLIX/2018
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – starosta urgoval, k odkoupení užívané části pozemku
stále nic nedodáno.
- Pověřenec GDPR (viz minulá zasedání) – objednávka na analýzu zadána Bc. Jakubu Borkovi, smlouva na
pověřence s Bc. Jakubem Borkem zatím neuzavřena.
- Oprava kanalizace u hřbitova (viz minulá zasedání) – hotovo.
- Výměna kotlů v MŠ (viz minulá zasedání) – na opravu střechy je dotace 2 200 Kč/m2, max. můžeme
získat dotaci 1 300 tis. Kč. Náklady jsou odhadovány na 2 mil. Kč, z toho cca 60 % (1 200 tis. Kč) hradí obec.
Jedná se o dotační titul do roku 2020. Je potřeba zajistit projekt, energetický audit atd. Starosta zjistí možnosti
energetického auditu.
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – pozemky
prodány, ale stavby na nich nejsou zaneseny v katastru, majitelé si musí nejprve zavkladovat stavby, pak
teprve dojde k zavkladování změny majitele části pozemku.
- Přesun průtokového ohřívače ze zdravotního střediska na dům služeb (viz minulá zasedání) – úkol
trvá.
- Setkání s důchodci (viz minulá zasedání) – 22. 4. 2018, kompletní program p. Juráškem zajištěn.
- OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulá zasedání) – designer ing. Slovák
spolupracující s Truhlářstvím KMT dodal cenovou nabídku na projekt (digitalizace podkladů, dispozice více
variant, návrh vizualizace materiálového řešení, návrh elektroinstalací a instalací, dokumentaci navržených
nábytkových prvků, dokumentaci pro vnitřní stavební práce). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zadat k akci „Rekonstrukce obřadní síně obce Mysločovice“ vypracování návrhu vč.
vizualizace a výkresové dokumentace společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu objednáním těchto
prací v hodnotě 47 493 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. XLIX/2018
- Dotace JSDHO (viz minulá zasedání) – dotované vybavení objednáno.
- Pneumatiky pro VW transportér (viz minulá zasedání) – pořízeny, je třeba dodat doklad k jejich výměně.
- Kontrola bytového fondu (viz minulá zasedání) – rýna opravena, po velkém větru se bude opět opravovat
šindel na střeše. Rekonstrukce koupelny v bytě pronajatém Mgr. Pavlačíkové a výměna tří oken v bytě
pronajatém p. Pancovi nebyla naceněna, úkol trvá. Ing. Kutra dodá návrh. Budou řešena stávající okna –
výměna těsnění, seřízení.
- Vymáhání pohledávky 27 tis. Kč za poničenou zeleň (viz minulá zasedání) – zatím zkoušíme řešit sami,
domluvou s dlužníkem, ale nedaří se. Řešit celou záležitost prostřednictvím probační a mediační služby zatím
odloženo.
- Rozdělení nákladů na rekonstrukci školských zařízení mezi obce (viz minulá zasedání) – starosta
jedná s rozpočtářem, úkol trvá.
- Opravy budov základní školy (viz minulé zasedání) – obdrželi jsme tři nabídky:
STAVAD s.r.o.
740 142,64 vč. DPH
MONTIM Kutra s.r.o. 784 914,94 vč. DPH
SMO a.s.
768 035,34 vč. DPH
Výběrová komise nabídky posoudila a doporučila jako nejvhodnější nabídku STAVAD s.r.o. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k úpravám budov základní školy v roce 2018 uzavřít
smlouvu se společností STAVAD s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 740 142,64 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(5 pro, 1 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 5. usnesení č. XLIX/2018
- Předláždění nádvoří základní školy (viz minulé zasedání) – obdrželi jsme tři nabídky:
STAVAD s.r.o.
642 486,86 vč. DPH
MONTIM Kutra s.r.o. 652 956,95 vč. DPH
SMO a.s.
659 237,21 vč. DPH
Výběrová komise nabídky posoudila a doporučila jako nejvhodnější nabídku STAVAD s.r.o. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k předláždění nádvoří základní školy uzavřít smlouvu se
společností STAVAD s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 642 486,86 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(5 pro, 1 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. XLIX/2018
Retenční nádrž SN2 – souhlas s údržbou
Pozemkový úřad zajistí zbudování poldru za Tetorem a obec bude mít povinnost se starat o jeho údržbu.
Starosta - návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje, že Obec Mysločovice, jako budoucí
nabyvatel realizovaného společného zařízení „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k. ú. Mysločovice“,
se zavazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení
dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 7. usnesení č. XLIX/2018
(6 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2017
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Provedeno 13. – 15. 3. 2018 kontrolorkou KÚ ZK. Zpráva zveřejněna na úřední desce obce jako příloha
návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2017. Její závěr: „při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Starosta poděkoval pí Pitříkové za spolupráci.
Projednání možnosti změny územního plánu
Změnu potřebujeme zejména kvůli možnosti přestavby zdravotního střediska na sociální bydlení. Je třeba
prověřit potřeby stávajícího ÚP. Pokud bychom ji dělali jen kvůli ZS, tak by mohla být provedena zkráceným
postupem. Nebo bychom vyzvali občany k podávání návrhů na změny, podněty bychom do určitého data
vyhodnotili a některé zařadili do návrhu změny ÚP.
Zastupitelstvo schválilo 7. 3. 2016 pro každého jednotlivého žadatele o aktualizaci ÚP nevratný poplatek
1 000 Kč při podání návrhu na aktualizaci ÚP a v případě zapracování této změny do ÚP poplatek 4 000 Kč
pro žadatele. Podmínkou žádosti je, že žadatel musí být vlastníkem pozemku, ke kterému se žádost vztahuje.
Poplatek 4 000 Kč je splatný do 1 měsíce od nabytí právní moci aktualizace Územního plánu obce.
Zastupitelé se shodli na tom, že se občanům dá možnost návrhu změny ÚP, žádosti se budou sbírat do
30. 4. 2018, starosta bude zastupitele o jednotlivých žádostech průběžně informovat.
Mohou být podány pouze změny v území, které se netýkají požadavků změn na bydlení. Obec má v územním
plánu doposud navrženo dostatečné množství návrhových ploch pro bydlení, které nejsou doposud zastavěny,
a proto není možné další vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje 1/ v souladu s ust. § 44 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů pořízení změny územního plánu, která bude řešit změnu plochy z občanské vybavenosti OV (bývalé
zdravotní středisko) na plochu bydlení hromadného BH; 2/ v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
pořízení změny územního plánu, která bude řešit požadavky občanů na změny v území, které se však
nebudou týkat požadavků na další nové plochy pro bydlení. Dále rozhodlo v souladu s ust. § 55b odst. 1
stavebního zákona, že Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice bude pořizována zkráceným způsobem
včetně změny, která vyplývá ze Zprávy o uplatňování územního plánu za období 2012 – 2015, a ukládá
pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 55 a odst. 3 zajistit stanoviska příslušného
orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny z hlediska
významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast a zajistit stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu
k navrhovanému obsahu změny z hlediska vlivů na životní prostředí.
Bod 8. usnesení č. XLIX/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 23. 3. do 9. 4. 2018, přílohou je účetní závěrka
k 31. 12. 2017, výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017. Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem závěrečného účtu, účetní závěrky za rok 2017
a protokolu o schvalování účetní závěrky. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je 794 036,48 Kč. Občané
nevznesli k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2017 bez výhrad, současně schvaluje účetní
závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.“ K návrhu
nebyly připomínky.
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. XLIX/2018
Různé
- Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. o příspěvek na pořízení travní sekačky – žádají o 50 tis. Kč, sami
si dofinancují zbylých cca 100 tis. Kč. Pan Milan Dřímal objasnil žádost – peníze měli, ale vynaložili je na
posezení pod pergolou na sokoláku, to byla sekačka ještě funkční. Dle servisního technika je oprava
nerentabilní. Oslovili o příspěvek i okolní obce. Starosta – 50 tis. Kč je pro nás dost, výdaje se nám začínají
kumulovat, obdrželi veřejnou finanční podporu 50 tis. Kč na rok 2018. Ing. Bureš – o jaký typ sekačky se
jedná? Pan Dovrtěl – sekačka je potřebná pořádná, seká se velká plocha hřiště. Pan Milan Dřímal – jednají
ještě ohledně ceny s dodavatelem, přes sezónu se seče často, musí to být profi sekačka, dosavadní sloužila
cca 17 let, usilují o Stigu, kvůli příslušenství. Ing. Bureš navrhl přispět 30 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje TJ SOKOL Mysločovice investiční dotaci ve výši 30 000 Kč na
pořízení travní sekačky a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. XLIX/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu – obcím byly, stejným způsobem jako
v minulých letech, v únoru fakturovány příspěvky na neinvestiční výdaje roku 2017, odmítají jejich úhradu,
odvolávají se na právní posudek, který si nechali vypracovat. Usnesením zastupitelstva to odmítla Machová,
Míškovice, Hostišová, od Lechotic a Sazovic zatím usnesení nemáme. Necháme si vypracovat svůj právní
posudek a půjdeme do soudního sporu? Mgr. Jančík – nechejme si vypracovat právní stanovisko, je potřeba
vše vyřešit do budoucna. Ing. Bureš – jak se k tomu staví kraj? Před uzavřením dohody o školském obvodu
nám tvrdili, že obce jsou povinny platit výdaje za školská zařízení. Jsme schopni od kraje získat nějaké
vyjádření?
Řešení školského obvodu je v konečné fázi záležitostí Zlínského kraje. Je třeba rodiče informovat, že pokud
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se obce nebudou podílet na úhradě výdajů, bude družina do budoucna k dispozici jen pro děti z Mysločovic,
do MŠ budou přednostně přijímány děti z Mysločovic. Také zrušíme odběr stravy pro MŠ Lechotice. Zítra jsou
třídní schůzky v ZŠ, 23. 4. zápis do 1. třídy ZŠ, rodiče budou o nastalé situaci informováni. Obcím bude
odpovězeno, že jsme vzali na vědomí jejich stanovisko, necháme si zpracovat posouzení jejich právního
stanoviska.
- Svatební obřad 7. 7. 2018 – oddávajícím bude p. Jurášek.
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích – podána 26. 3. 2018, žádáme
o 22 tis. Kč.
- Dotazník ZK ohledně stanovení aktivit POV 2019 – starosta předal zastupitelům k vyplnění, do 20. 4.
musí být odeslán.
- Žádost vlastníků pozemků p. č. 278/1, 278/3 a 278/6 v k. ú. Mysločovice o vyjádření k možnosti
individuální bytové výstavby, napojení na kanalizaci a prodloužení vodovodního řádu obce – na
uvedených parcelách plánují výstavbu rodinných domů. Jsme vlastníkem kanalizace, která vede od márnice
podél zahrad před čp. 178. Není na ni zatím nikdo napojený, dle zpracovaného geometrického zaměření a
pasportu je funkční, Vlastníkem vodovodu nejsme, musí si řešit s Vakem Zlín. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vlastníkům pozemků p. č. 278/1, 278/3 a 278/6 v k. ú. Mysločovice
napojení individuální bytové výstavby na uvedených parcelách na kanalizaci obce.“ K návrhu nebyly
připomínky.
Bod 11. usnesení č. XLIX/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
- Žádost ing. Lukešové o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce 104/9 – pronájem je uzavřen
do 30. 6. 2018, žádá o prodloužení do 30. 6. 2020. V roce 2020 nám končí dvacetiletý závazek k tomuto bytu
z důvodu poskytnuté dotace na jeho rekonstrukci. Žádost podána dnes, o výši nájmu a době nájmu bude
rozhodnuto na příštím zasedání.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů o cca 254 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. XLIX/2018
(7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně ve středu
2. 5. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 9. 4. 2018 ve 21:45 hodin.
Rekapitulace usnesení z XLIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 4. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

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

2.

Schvaluje zadat studii k akci „Rekonstrukce objektu čp. 96 v Mysločovicích – sociální byty“ společnosti
K PROJEKT Kročil a Belčík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 59 895 Kč.

3.

Schvaluje provedení vyvápnění plochy a zesílení části opěrné zídky k akci „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“,
celkem vícepráce za 283 405 Kč s DPH.

4.

Schvaluje zadat k akci „Rekonstrukce obřadní síně obce Mysločovice“ vypracování návrhu vč. vizualizace
a výkresové dokumentace společnosti MES DESIGN s.r.o. a pověřuje starostu objednáním těchto prací
v hodnotě 47 493 Kč.

5.

Schvaluje k úpravám budov základní školy v roce 2018 uzavřít smlouvu se společností STAVAD s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 740 142,64 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

6.

Schvaluje k předláždění nádvoří základní školy uzavřít smlouvu se společností STAVAD s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy na 642 486,86 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

7.

Schvaluje, že Obec Mysločovice, jako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení „Retenční nádrž
SN2 a související objekty v k. ú. Mysločovice“, se zavazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto
zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

8.

Schvaluje 1/ v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny územního plánu, která bude řešit změnu
plochy z občanské vybavenosti OV (bývalé zdravotní středisko) na plochu bydlení hromadného BH;
2/ v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny územního plánu, která bude řešit požadavky
občanů na změny v území, které se však nebudou týkat požadavků na další nové plochy pro bydlení.
Dále rozhodlo v souladu s ust. § 55b odst. 1 stavebního zákona, že Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice
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bude pořizována zkráceným způsobem včetně změny, která vyplývá ze Zprávy o uplatňování územního plánu
za období 2012 – 2015, a ukládá pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 55 a odst. 3
zajistit stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny
k navrhovanému obsahu změny z hlediska významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast a zajistit stanovisko
krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny z hlediska vlivů na životní prostředí.
9.

Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2017 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017

10. Schvaluje TJ SOKOL Mysločovice investiční dotaci ve výši 30 000 Kč na pořízení travní sekačky a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.
11. Schvaluje vlastníkům pozemků p. č. 278/1, 278/3 a 278/6 v k. ú. Mysločovice napojení individuální bytové
výstavby na uvedených parcelách na kanalizaci obce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.
datum pořízení zápisu: 13. 4. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 4. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.
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