Obec Mysločovice
Zápis z LII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 2. 7. 2018 od 18:05 hodin
Místo konání: Obecní úřad Mysločovice
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina
hosté: /////
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
Nepřítomni: Ing. Bureš (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 LI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Stokláska. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje program LII. zasedání a ověřovateli zápisu
p. Juráška a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 1. usnesení č. LII/2018
Schválený program zasedání:
1. Projednání zápisu z LI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
3. Žádost ZŠ – příspěvek na předláždění chodníku v MŠ
4. Výběr zhotovitele – projektová dokumentace „Sociální bydlení Mysločovice“
5. Výběr zhotovitele – projektové práce, Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z LI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Studie odkanalizování obce (viz minulá zasedání) – po prostudování studie převažuje mezi zastupiteli
názor, že nejlepší variantou je varianta s napojením na ČOV v Malenovicích, samostatná ČOV v obci je
nákladná na provoz, ČOV pro jednotlivé domy nefungují tak, jak je mnohdy prezentováno. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k odkanalizování obce ve variantě napojení na ČOV
Malenovice vypsání výběrového řízení na zadavatele výběrového řízení na projektové práce pro stavební
řízení a územní rozhodnutí.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 2. usnesení č. LII/2018
− Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – starosta zjistí u projektanta studie možnost
a náklady na otočení střechy, popř. posunutí okna za hranici pozemku čp. 113. Pokud nebude možné,
zastupitelé souhlasí se stávající navrženou studií.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – Mgr. Jančík zjistil kontakty, zatím nejednáno.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – rozparcelováno, stále nejsou p. Císařem dodány podklady
k uzavření smlouvy. Bude se dodělávat odvodnění spodního vjezdu. Už se staví jeden domek. Zastupitelé byli
seznámeni s návrhem dohody se stavebníkem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje pro výstavbu k Machové Dohodu se stavebníkem o jeho příspěvku 15 tis. Kč na údržbu a opravy
komunikace a vratné kauci 15 tis. Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 3. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – hotová, čeká se na kolaudaci.
− „Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – práce pokračují, bude se srovnávat terén,
začínají se vrstvy na hřišti, na konci července by se měla pokládat guma.
− Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – starosta urgoval vlastníka, stále nic nového.
- Odprodej části pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – ze strany jednoho
kupujícího zavkladováno.
− OÚ rekonstrukce obřadní místnosti a archivu (viz minulá zasedání) – položkový rozpočet zatím není
zcela kompletní, snad do konce příštího týdne.
- Byty čp. 150 (viz minulá zasedání) – ing. Kutra dodal nový položkový návrh rekonstrukce koupelny v bytě
pronajatém Mgr. Pavlačíkové, je počítáno se spojením WC a koupelny, odhadované náklady stouply na cca
141 tis. Kč, zastupitelé doporučují snížit cenu zařizovacích předmětů o 25 tis. Kč. Rekonstrukce koupelny
bude provedena současně s výměnou oken v bytě pronajatém p. Pancovi.
- Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulá zasedání) – schůzka se
zastupiteli okolních obcí proběhla 21. 6. 2018 na sále HZ. Následně ředitelka školy požádala o stanovisko
k celé záležitosti PhDr. Mgr. Valentu, lektora a poradce v oblasti řízení školy a školského zařízení. Zastupitelé
s ním byli předem seznámeni, ředitelka se stanoviskem seznámila i starosty obcí školského obvodu. Vyplývá
z něj, že dle § 180 odst. 1 školského zákona se obce školského obvodu mají podílet na výdajích školských
zařízení základní školy. Tato povinnost se netýká mateřské školy. Do dnešního dne nebyly pohledávky obcí
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uhrazeny. Obce požadují rozhodnutí soudu. Bohužel tím vzniknou zbytečné náklady. Obec Lechotice si dle
sdělení pí ředitelky nechala vypracovat stanovisko k vystoupení ze školského obvodu. Zastupitelé – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k úhradě výdajů za rok 2017 školských zařízení
sloužících základní škole podání předžalobní výzvy všem obcím školského obvodu. Dále schvaluje vystavení
dobropisu na celou částku výdajů za rok 2017 školského zařízení sloužícího mateřské škole.“ K návrhu nebyly
připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 4. usnesení č. LII/2018
- Převod majetku a souhlas s vyřazením majetku – Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace (viz minulá zasedání) – úkol nabídnout přes bazos.cz 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)) trvá.
− Poškozený sloupek u spodní branky na hřbitově (viz minulá zasedání) – úkol pro ing. Kutru trvá.
− Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 6. 2018 (viz minulé zasedání) – v usnesení bylo
uvedeno nesprávné datum, starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje z důvodu
uvedení nesprávného datumu bod 13. usnesení č. LI/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 5. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 6. 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.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 6. usnesení č. LII/2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
Je třeba stanovit, kolik členů bude mít příští zastupitelstvo, v obcích od 500 do 3 000 obyvatel může být 7 až
15 členů zastupitelstva. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice stanovuje počet členů
zastupitelstva pro příští volební období na sedm.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 7. usnesení č. LII/2018
Žádost ZŠ – příspěvek na předláždění chodníku v MŠ
Řeší se odstranění nedostatku po kontrole ze strany České školní inspekce. Byla provedena sonda podloží
dlažby, předlážděna bude nejhavarijnější část chodníku. Škola žádá o příspěvek na zafinancování prací.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje příspěvek 29 754 Kč Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci na předláždění části chodníku v areálu mateřské školy.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 8. usnesení č. LII/2018
Výběr zhotovitele – projektová dokumentace „Sociální bydlení Mysločovice“
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k výběrovému řízení na projektovou
dokumentaci „Sociální bydlení Mysločovice“ výběrovou komisi ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek.“
K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 9. usnesení č. LII/2018
Obdrželi jsme tři nabídky:
Ing. Radim Jemelka
365 000 Kč (není plátce DPH)
BOOZ Zlín, s.r.o.
393 250 Kč vč. DPH
K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o. 346 665 Kč vč. DPH
Výběrová komise nabídky posoudila a doporučila jako nejvhodnější nabídku K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k vypracování projektové dokumentace „Sociální bydlení Mysločovice“ uzavřít smlouvu se společností K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 346 665 Kč.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 10. usnesení č. LII/2018
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Výběr zhotovitele – projektové práce, Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k výběrovému řízení na zpracování
„Změny č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“ výběrovou komisi ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra
a p. Stoklásek.“ K návrhu nebyly připomínky.
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
Bod 11. usnesení č. LII/2018
Obdrželi jsme tři nabídky:
Ing.arch. Jitka Šimordová
111 259,50 Kč vč. DPH
Ing.arch. Vladimír Dujka
242 000,00 Kč vč. DPH
VISUALCAD, s.r.o.
163 000,00 Kč + DPH
Cena je ovlivněna tím, že se musí zapracovat všechny pozemkové komplexní úpravy. Výběrová komise
nabídky posoudila a doporučila jako nejvhodnější nabídku Ing.arch. Jitka Šimordová. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ke zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce
Mysločovice“ uzavřít smlouvu s Ing.arch. Jitkou Šimordovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy na
111 259,50 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 12. usnesení č. LII/2018
(5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
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Různé
− Nabídka Krmiva-Morava s.r.o. na uzavření smlouvy o zajištění odchytu a převzetí péče o nalezené
a opuštěné psy – zastupitelé vzali nabídku na vědomí, zatím se smlouva uzavírat nebude
− Smlouva o ukládání biologicky rozložitelného (rostlinného) odpadu – biomasy – jedná se o možnost
ukládání tohoto odpadu na kompostárnu v katastru obce Machová, jako obec musíme mít zajištěno ukládání
tohoto odpadu. Smlouva na dobu neurčitou, platba za skutečně uložené m3 odpadu. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k likvidaci biomasy uzavření Smlouvy o ukládání
biologicky rozložitelného (rostlinného) odpadu – biomasy s Obcí Machová.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 13. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Nabídka ATLAS software a.s. na pořízení softwaru Registr smluv – pořizovací náklady vč. servisní
smlouvy na tři roky cca 29 tis. Kč. Paní Pitříková zjišťovala možnosti tohoto softwaru u firmy Alis spol. s r.o.,
od které využíváme software k vedení účetnictví, spisové služby, atd. Bude k dispozici v řádu několika let,
navíc s propojením na náš ostatní software. Zastupitelé vzali nabídku na vědomí, nedoporučili pořízení tohoto
softwaru.
− Obnova povrchu silnice Lechotice – Mysločovice – bude provedena v průběhu prázdnin, o akci kvůli
přechodné úpravě provozu na silnici starosta informoval ZEMET spol. s r.o. a TJ SOKOL Mysločovice, z.s.
− VACULA silniční s.r.o. žádost o vyjádření k částečné i úplné uzavírce komunikace v souvislosti s akcí
„PD PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V K.Ú. SAZOVICE“ – na konci Sazovic se bude budovat svodný
příkop, termín 23. 7. až 14. 10. 2018, omezena bude doprava vozidel nad 3,5 t mimo autobus.
− Žádost manželů Mahdalových o zbudování osvětlení a příjezdové cesty – jedná se o ulici nad školou
směrem k Andělce. Nebudovala se, protože nebyla shoda se stavebníky na umístění světel. Proběhly KPÚ,
jednou z priorit, po poldru na Lechotice, je i tato cesta. Přitom by se dělalo i veřejné osvětlení. Může vzniknout
problém s umístěním VO, náš je jen pozemek pod cestou, je zde ochranné území vysokého napětí.
− Žádost STAVAD s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby „Předláždění nádvoří základní
školy“ – původní termín dokončení 29. 6. 2018 žádají posunout na 20. 7. 2018. Práce byly pozdrženy mj.
odvodněním budovaného hřiště. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
společnosti STAVAD s.r.o. posunutí termínu dokončení akce „Předláždění nádvoří základní školy“, nový
termín dokončení prací je 20. 7. 2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 14. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku – jedná se o pračku Whirpool v budově varny
(inv. č. 5227, pořizovací cena 7 479 Kč, rok pořízení 2010). je prorezlá kolem dveří, nedají se zavírat, oprava
je nerentabilní. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení pračky Whirpool (inv. č. 5227) z majetku ve
správě za podmínky její ekologické likvidace.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 15. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. o zapůjčení ozvučovací techniky – pro Pivní slavnosti, dětskou
část dne od 16:00 do 19:00 hodin. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. zapůjčení ozvučovací techniky – reprobeden na dětskou část Pivních
slavností 11. 8. 2018. Zajistí a bude zodpovědný p. Lukáš Dovrtěl.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 16. usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
− Předání majetku do správy ZŠMŠ – po loňské rekonstrukcí v ZŠ zbývají opravy vad a nedodělků – např.
oprava povrchu schodiště v budově varny, oprava fasády na přistavené části šaten. Po dokončení bude
předáno do správy ZŠMŠ.
− Vítání občánků – původně plánováno na podzim, ale zatím nevíme termín rekonstrukce obřadní místnosti
a archivu, posunuje se do podzimních měsíců, takže vítání by pravděpodobně proběhlo až v nových
prostorách.
− Žádost p. Nakládala o ukončení nájmu prostor v budově zdravotního střediska dohodou
k 31. 7. 2018 - odchází z důvodu plánované rekonstrukce budovy, nechce čekat a na poslední chvíli někde
shánět prostory. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ukončení Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově zdravotního střediska v Mysločovicích uzavřené dne
15. 12. 2015 s p. Jaroslavem Nakládalem dohodou k 31. 7. 2018. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
ponížení příjmů na paragrafu 3613 a současně výdajů na paragrafu 6409, položce 6901 o poměrnou část
nájmu za srpen až prosinec 2018.“ K návrhu nebyly připomínky. (5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) usnesení přijato
Bod 17. usnesení č. LII/2018
− Místní program obnovy vesnice Mysločovice na roky 2014-2019, Volební program Obce
Mysločovice na roky 2014-2018 – v souvislosti s končícím volebním obdobím je potřeba provést zhodnocení
plnění.
Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 9 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018.“ K návrhu nebyly připomínky.
Bod 18 usnesení č. LII/2018
(6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) usnesení přijato
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Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v pondělí
6. 8. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 2. 7. 2018 ve 20:10 hodin.

Rekapitulace usnesení z LII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 7. 2018 od 18:05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program LII. zasedání a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.

2.

Schvaluje k odkanalizování obce ve variantě napojení na ČOV Malenovice vypsání výběrového řízení na
zadavatele výběrového řízení na projektové práce pro stavební řízení a územní rozhodnutí.

3.

Schvaluje pro výstavbu k Machové Dohodu se stavebníkem o jeho příspěvku 15 tis. Kč na údržbu a opravy
komunikace a vratné kauci 15 tis. Kč.

4.

Schvaluje k úhradě výdajů za rok 2017 školských zařízení sloužících základní škole podání předžalobní výzvy
všem obcím školského obvodu. Dále schvaluje vystavení dobropisu na celou částku výdajů za rok 2017
školského zařízení sloužícího mateřské škole.

5.

Revokuje z důvodu uvedení nesprávného datumu bod 13. usnesení č. LI/2018.

6.

Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 6. 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.

7.

Stanovuje počet členů zastupitelstva pro příští volební období na sedm.

8.

Schvaluje příspěvek 29 754 Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci na
předláždění části chodníku v areálu mateřské školy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

9.

Schvaluje k výběrovému řízení na projektovou dokumentaci „Sociální bydlení Mysločovice“ výběrovou komisi
ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek.

10. Schvaluje k vypracování projektové dokumentace „Sociální bydlení Mysločovice“ uzavřít smlouvu se
společností K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 346 665 Kč.
11. Schvaluje k výběrovému řízení na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“ výběrovou
komisi ve složení p. Dovrtěl, ing. Kutra a p. Stoklásek.
12. Schvaluje ke zpracování „Změny č. 1 Územního plánu obce Mysločovice“ uzavřít smlouvu s Ing.arch. Jitkou
Šimordovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy na 111 259,50 Kč. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – zafinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje k likvidaci biomasy uzavření Smlouvy o ukládání biologicky rozložitelného (rostlinného) odpadu –
biomasy s Obcí Machová.
14. Schvaluje společnosti STAVAD s.r.o. posunutí termínu dokončení akce „Předláždění nádvoří základní školy“,
nový termín dokončení prací je 20. 7. 2018.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení pračky Whirpool
(inv. č. 5227) z majetku ve správě za podmínky její ekologické likvidace.
16. Schvaluje pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. zapůjčení ozvučovací techniky – reprobeden na dětskou část
Pivních slavností 11. 8. 2018. Zajistí p. Lukáš Dovrtěl.
17. Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově zdravotního střediska
v Mysločovicích uzavřené dne 15. 12. 2015 s p. Jaroslavem Nakládalem dohodou k 31. 7. 2018. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – ponížení příjmů na paragrafu 3613 a současně výdajů na paragrafu 6409,
položce 6901 o poměrnou část nájmu za srpen až prosinec 2018.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018.
datum pořízení zápisu: 4. 7. 2018, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 7 2018
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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