Obec Mysločovice
Zápis z LI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 4. 6. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: p. Aleš Bravenec, p. Michal Fiala, p. Jiří Jukin
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Mgr. Jančík, p. Stoklásek (omluveni), p. Jurášek od 20:10 do 20:50 hodin (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 L. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl úpravu programu – jako první projednat žádost o povolení
k uspořádání akce Běž do háje 2018, a za ověřovatele zápisu navrhl p. Dovrtěla a ing. Kutru. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje upravený program LI. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Dovrtěla a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. LI/2018
Schválený program zasedání:
1. Žádost o povolení k uspořádání akce Běž do Háje 2018
2. Projednání zápisu z L. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Žádost ZŠ – poskytnutí příspěvku GDPR
4. Žádost ZŠ – poskytnutí příspěvku elektroinstalace
5. Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.
6. Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s.
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Žádost o povolení k uspořádání akce Běž do Háje 2018
Zastupitelé byli s žádostí předem seznámeni. Akce se má konat o víkendu 27. – 29. 7. 2018. Starosta
připomněl, že na minulé akci byl perfektně zajištěn pořádek, na hluk občané upozorňovali. Pan Jukin – pátek
bude volnější, konec akce se předpokládá v neděli ráno. Ing. Kutra – pokud to proběhne de facto jako
jednodenní akce, ze soboty na neděli, tak není proti. Pan Fiala – budou končit v neděli ráno, kolem třetí
aparaturu zeslabí, neděle už bude klidná. Ing. Kutra – dvě noci po sobě je to náročné pro občany. Pan Jukin –
záleží také na směru větru, p. Fiala – kolikrát jsou víc slyšet lidé než muzika. Pan Bravenec – udělají pro to
maximum, aparaturu otočí k vodárně. Úklid je zajištěn, postarají se o prostor v Háji. Pan Jukin – hlasitost si
vyzkouší v pátek. Ing. Bureš – v pátek je zábava, po obci bude hluk i odtud. Pořadatelé – budou respektovat
neděli jako klidový den, dopoledne v neděli už bude hudba slyšet jen málo. Pan Fiala – budou hrát pro sebe,
ne pro dědinu. Mají zajištěny i dvě mobilní WC. Pan Jukin – nahoru žádná auta nepojedou, parkovat budou
u obchodu, na sokoláku, u hřbitova. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na
vědomí akci Běž do Háje 2018 pořádanou od 27. do 29. 7. 2018 p. Bravencem, p. Fialou a p. Jukinem s tím,
že v pátek a neděli bude hudební produkce utlumena.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 2. usnesení č. LI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
2. Projednání zápisu z L. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
– Studie odkanalizování obce (viz minulé zasedání) – ing. Bureš navrhuje zmapovat možnosti dotací,
starosta – za dva roky, kdy bychom popř. žádali o dotaci, budou jiné možnosti, je pro napojení naší kanalizace
na ČOV Malenovice. Ing. Bureš – neznáme zatím podmínky Sazovic (poplatek za vypouštění vod do
kanalizační sítě Sazovic). Starosta – máme zatím jen studii, projekt se bude teprve dělat, náklady na likvidaci
odpadů porostou. Starosta znovu přepošle zastupitelům kompletní studii k prostudování.
− Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – studie byla dnes zaslána zastupitelům,
vzniknout může celkem 10 bytů, náklady 29 028 Kč/m2, celkem cca 14 mil. Kč. Poptáme projekt? Pan Jurášek
rozporoval umístění koupelny a WC v jednom z bytů ve 2. NP - vedení stupaček nad vstupem do domu. Dle
starosty chybí místnost např. na odložení kočárků, kol atp. Navrhuje na úkor jednoho z bytů zbudovat zázemí
k bytům. Ing. Kutra – navržené rozmístění bytů je dle něj v pořádku. Zastupitelé navrhli doplnit zázemí –
společné prostory k bytům. Starosta – žádost o dotaci se podává do 14. 9., záleží na pořadí přihlášek,
potřebujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Úkol pro starostu – dát upravit studii o zázemí
k bytům v 1. NP a poptat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, předp. náklady cca 150-180 tis. Kč.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – zatím úkol pro starostu a Mgr. Jančíka trvá.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – není stále rozparcelováno, dosud nedodány podklady
k uzavření smlouvy. Pan Císař přislíbil vše dodat na další jednání zastupitelstva. Odstranění vad a nedodělků
v podstatě hotovo, lze převzít do majetku obce.
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− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – práce probíhají.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – opěrné zdi jsou hotové, drenáž taky, začne se
s obrubníky.
− Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – k odkoupení užívané části pozemku stále nic
nedodáno. Starosta pourguje.
- Žádost o odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – zavkladování
na katastru je v řešení.
− OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem
seznámeni s návrhem studie, zkonzultovali ji, souhlasí s ní. Pověřili starostu zadáním vypracování projektu
s položkovým rozpočtem.
- Byty čp. 150 (viz minulá zasedání) – ing. Kutra zajistil nacenění rekonstrukce koupelny v bytě pronajatém
Mgr. Pavlačíkové, odhadováno na cca 106 tis. Kč, a výměny tří oken v bytě pronajatém p. Pancovi,
odhadováno na cca 47-50 tis. Kč. Úkol pro starostu – poptat práce.
- Rozdělení nákladů na rekonstrukci školských zařízení mezi obce (viz minulá zasedání) – z celkových
výdajů na stavební práce firma STAVAD připadá 19 266 tis. Kč na školská zařízení a 6 433 tis. Kč na školu.
− Projednání změny územního plánu (viz minulá zasedání) – jeden ze dvou podnětů od občanů vyplývá ze
Zprávy o uplatňování ÚP Mysločovice, druhý podnět se týká umístění plochy zeleně v lokalitě K 16. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje 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 části navrhované plochy krajinné zeleně K 16 na pozemcích
p. č. 192/5 a 192/9 v k. ú. Mysločovice ve prospěch plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VP.“ K návrhu
nebyly připomínky
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 3. usnesení č. LI/2018
- Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli
předem seznámeni s právním posouzením právního posudku, který si obce školského obvodu nechaly
vypracovat. Vyplývá z něj, že školská zařízení nemusí mít své IČO a povinnost obcí hradit výdaje za školská
zařízení. Dále máme zpracován přehled výdajů pro školu od roku 2013, z něj vyplývá, že do školy dáváme
více finančních prostředků, než dostáváme od státu na žáka. Starosta se dotazoval v obcích školského
obvodu – starostové nechají rozhodnutí ohledně úhrady neinvestičních výdajů za školská zařízení na
zastupitelstvech, sami nerozhodnou. Ze Sazovic už máme vyjádření, že trvají na původním stanovisku –
výdaje nehradit. Starosta Míškovic se vyjádřil podobně, vyjádření zatím nemáme. Ing. Kutra a ing. Bureš – je
třeba svolat schůzku se zastupiteli obcí školského obvodu. Úkol pro starostu svolat schůzku co nejdříve.
− Žádost ZŠ – příspěvek na školská zařízení (viz minulé zasedání) – starosta jednal s ředitelkou školy.
Zastupitelé se shodli na tom, že škole bude zatím uhrazen jen náš podíl na výdajích školských zařízení za rok
2017.
− Převod majetku a souhlas s vyřazením majetku – Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace (viz minulé zasedání) - zbylý majetek (tj. mycí stroj s příslušenstvím (inv. č. 208),
kotel 150 l (inv. č. 205), kotel 80 l (inv. č. 5064), škrabku na brambory (inv. č. 5098), špalek řeznický
(inv. č. 5220), mycí dvojdřez (inv. č. 5226)) starosta nabídl k prodeji, nabídky z gastrobazarů jsou nízké, max.
24 tis. Kč za vše. Ing. Kutra – navrhl nabídnout přes bazos.cz.
− Hospodaření školy za 1. čtvrtletí 2018 (viz minulé zasedání) – na účtech školy k 31. 3. 2018 bylo celkem
5 286 tis. Kč, závazky a pohledávky standartní. Rozpočet ve středisku ZŠ poměrově plněn, středisko v zisku,
ve ŠJ ZŠ se opravovala pánev, středisko v mínusu, stejně jako ŠJ MŠ. Ve středisku MŠ čerpáno na didaktické
pomůcky a knihy. S opravami se čeká na prázdniny. Vše je v normálu, nevybočuje se z plnění upraveného
rozpočtu.
− Prokapávající kohoutky vody a poškozený sloupek u spodní branky na hřbitově (viz minulé
zasedání) – kohoutky opraveny, sloupek úkol trvá, zajistí ing. Kutra.
Žádost ZŠ – poskytnutí příspěvku GDPR
S financováním analýzy ke GDPR a pověřence GDPR nebylo při sestavování rozpočtu počítáno, je třeba
škole dofinancovat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku ve výši 46 000 Kč na financování
vstupní analýzy ke GDPR a výdajů s pověřencem GDPR. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 4. usnesení č. LI/2018
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost ZŠ – poskytnutí příspěvku elektroinstalace
Jedná se o dofinancování opravy elektroinstalace v budově varny. V rozpočtu školy na rok 2018 se s tím
nepočítalo. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku ve výši 46 404,83 Kč na opravu
elektroinstalace ve sklepních prostorách budovy varny. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. LI/2018
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.
Jedná se o žádost o příspěvek ve výši 5 000 Kč na provoz linky. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků příspěvek 5 000 Kč pro Linku
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bezpečí, z.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 6. usnesení č. LI/2018
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Žádost projektanta K.V.Z. spol. s r.o. o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě „16010-041438
VPIC Mysločovice, rozšíření ZŠ č.p.150“, na pozemku p.č. 145/3 je podzemní komunikační vedení, loni
k tomu byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje ke stavbě „16010-041438 VPIC Mysločovice, rozšíření ZŠ č.p.150“ uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti k pozemku obce p. č. 145/3 v k. ú. Mysločovice s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s.“ K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. LI/2018
Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s.
Souvisí s úpravou vedení NN na pozemku obce pro novostavbu RD. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. OT-014330048725/001 o zřízení věcného
břemene k pozemku obce p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se
stavbou „Mysločovice,Stoklásek,úprava vedení NN“. K návrhu nebyly připomínky.
Bod 8. usnesení č. LI/2018
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Různé
− Žádost Okresního soudu ve Zlíně o volbu přísedících – letos končí čtyřleté volební období přísedících
soudců, máme možnost navrhnout někoho dalšího.
− Kontrola sociálního pojištění OSSZ – provedena v květnu, nebyly shledány nedostatky.
− Žádost pí Šmýdové o bezplatnou zápůjčku hanáckých krojů na taneční vystoupení při oslavách
Hlaholu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pí Šmýdové bezplatné
zapůjčení 3 ks dámských a 6 ks pánských krojů na taneční vystoupení 23. 6. 2018 při příležitosti 20. výročí
založení mužského pěveckého sboru Hlahol.“ K Návrhu nebyly připomínky.
Bod 9. usnesení č. LI/2018
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost p. Lukáše Dovrtěla o finanční příspěvek 5 000 Kč na akci „Pohádkový les“ – jedná se
o zábavné odpoledne pro děti 9. 6. 2018 v Háji. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
se zavazuje podpořit spoluúčastí obce na nákladech ve výši 5 tis. Kč akci „Pohádkový les“, 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.
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 10. usnesení č. LI/2018
− Výdaje Hasičská fontána 2018 – starosta informoval zastupitele, že finance původně určené na
stravování a ubytování účastníků budou využity na pořízení baterie a chladič pro požární stříkačku. Účastníci
měli nakonec zajištěno bezplatné stravování a ubytování.
− Kontrola ve škole ze strany České školní inspekce – upozornila na nedostatky: 1) dlažba chodníky
u MŠ je nerovná, poničená. Jedná se celkem o 453 m2 dlažby a 191 m obrub. Starosta zajistil nabídku na
předláždění, náklady cca 583 tis. Kč. Nebo je možné jen přeložit část stávající dlažby. Bude provedena sonda
podloží dlažby, pak se rozhodne ohledně řešení. 2) Nevhodné umístění stojanu na kola – dle vedoucí učitelky
MŠ je nepotřebný, byl odstraněn.
− Obědy pro důchodce a cizí strávníky přes prázdniny – dosud jsme přes prázdniny odebírali obědy
z Hulína od pí Bránecké, ta už ale obědy nerozváží. Starosta zjišťoval možnosti, nejvýhodnější se jeví nabídka
firmy DOOT s.r.o. také z Hulína. Je třeba stanovit cenu obědu. Při odebírání obědu ze školy jsme nákladově
na 79-80 Kč, přitom pro důchodce je oběd za 57 Kč (příspěvek 22-23 Kč) a cizího strávníka 65 Kč. Od firmy
DOOT s.r.o. se nákladově pohybujeme na cca 85 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy
DOOT s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 65 Kč a cizího strávníka a nové důchodce
85 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. LI/2018
− Žádost Mgr. Pavlačíkové o prodloužení pronájmu obecního bytu na čp. 150 - smlouvu lze prodloužit
na základě dodatku uzavřeného do 31. 7. 2017. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí sociálního zařízení
bytu bude nájem navýšen o 460 Kč. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba nájmu bude
prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2019 a nájem bude navýšen o 460 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. LI/2018
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 6. 2018 – k 31. 5. 2018 došlo k předání části majetku
do správy ZŠ v souvislosti s rozšířením kapacity ZŠ, a proto škola žádá o schválení nového odpisového plánu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 5. 2018, měsíční odpis 34 252,70 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – zapracování příspěvku odpisy ZŠMŠ ve výši 59 769,60 Kč do rozpočtu příjmů
a výdajů obce.“ K návrhu nebyly připomínky.
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 13. usnesení č. LI/2018
− Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtového opatření – zahrnuje příspěvek a výdaje ke GDPR, změnu výše
odpisů od 1. 6. 2018. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje předložené
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“
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K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 14. usnesení č. LI/2018
− Informace k matrice – záměr zrušit přes 400 matrik v republice vč. té naší byl nakonec přehodnocen –
bude záležet na rozhodnutí obce, zda si matriku i nadále ponechá ale za určitých podmínek. Příspěvek na
výkon matriční činnosti nebude paušálem jako doposud, ale zpětně podle počtu provedených zápisů narození,
manželství, úmrtí. Zatím nejsou brány v úvahu další prováděné matriční úkony, informační schůzka proběhne
13. 6. 2018 na KÚ ve Zlíně. Zastupitelé – i když je to služba nejen pro naši obec, ale i okolní, doporučují její
zachování na našem úřadě.
− DSO Mikroregion Žídelná – do středy máme odeslat záměry na realizace v rámci mikroregionu pro
dotační titul ve výši 95 %. Pro nás se nabízí využít zpracování pasportů, nechá se zpracovat pasport
kanalizace. V rámci mikroregionu bude zpracována strategie rozvoje cyklostezek – propojení jednotlivých
obcí.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 25 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15 usnesení č. LI/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
2. 7. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018 ve 21:00 hodin.

Rekapitulace usnesení z LI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 6. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje upravený program LI. zasedání a ověřovateli zápisu p. Dovrtěla a ing. Kutru.

2.

Bere na vědomí akci Běž do Háje 2018 pořádanou od 27. do 29. 7. 2018 p. Bravencem, p. Fialou
a p. Jukinem s tím, že v pátek a neděli bude hudební produkce utlumena.

3.

Schvaluje 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
části navrhované plochy krajinné zeleně K 16 na pozemcích p. č. 192/5 a 192/9 v k. ú. Mysločovice ve
prospěch plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VP.

4.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku ve výši
46 000 Kč na financování vstupní analýzy ke GDPR a výdajů s pověřencem GDPR. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.

5.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku ve výši
46 404,83 Kč na opravu elektroinstalace ve sklepních prostorách budovy varny. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.

6.

Neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků příspěvek 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.

7.

Schvaluje ke stavbě „16010-041438 VPIC Mysločovice, rozšíření ZŠ č.p.150“ uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti k pozemku obce p. č. 145/3 v k. ú. Mysločovice s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. OT-014330048725/001 o zřízení věcného břemene k pozemku obce
p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou
„Mysločovice,Stoklásek,úprava vedení NN“.

9.

Schvaluje pí Šmýdové bezplatné zapůjčení 3 ks dámských a 6 ks pánských krojů na taneční vystoupení
23. 6. 2018 při příležitosti 20. výročí založení mužského pěveckého sboru Hlahol.

10. Se zavazuje podpořit spoluúčastí obce na nákladech ve výši 5 tis. Kč akci „Pohádkový les“, a to za
předpokladu, že se akce bude konat. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z paragrafu 6409, položky 5901.
11. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT s.r.o.
cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 65 Kč a cizího strávníka a nové důchodce 85 Kč.
12. Schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2019 a nájem bude navýšen o 460 Kč.
13. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 5. 2018,
měsíční odpis 34 252,70 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování příspěvku odpisy ZŠMŠ
ve výši 59 769,60 Kč do rozpočtu příjmů a výdajů obce.
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14. Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 4/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.“
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018.
datum pořízení zápisu: 11. 6. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 11. 6. 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Lukáš Dovrtěl v. r., Ing. Radim Kutra v. r.
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