Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 11. 2018 od 18,03 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, ing. Bureš se od 21:30 omluvil ze zasedání)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: pí Eva Mokrá, PaedDr. Jana Šopíková, p. Libor Utinek
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z LV. a I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
3. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
4. Žádost o odkup pozemku Eva a Jan Mokří
5. Různé
6. Rozpočtové opatření

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 LV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky, zápis z I. zasedání byl ověřen, vyložen dnes k nahlédnutí na OÚ. Přednesl program jednání,
navrhl doplnění programu o projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole, přednostně projednat
odkup pozemku Eva a Jan Mokří, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Večeřu. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program II. zasedání:
1. Projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole
2. Žádost o odkup pozemku Eva a Jan Mokří
3. Projednání zápisu z LV. a I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
5. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. II/2018
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole
Starosta – hranice pozemku je dána podzídkou. PaedDr. Šopíková – po otevření školy v roce 1966 se budoval
chodník a teprve potom se vše řešilo papírově. Obec tedy až následně odkupovala pozemek, ale nedotáhlo se
vše do konce, což se zjistilo po roce 1989. V 80. – 90. letech proběhlo zaměření pozemků, od středu cesty. Měli
za to, že hranice jejich pozemku je podél chodníku. Následně byla provedena další zaměření, zjistilo se, že je
tam ještě pruh pozemku. Jejich pozemky tedy nekončí krajem chodníku. Požadují udělat narovnání, tak jak to
má být. Starosta – počká se na vyjádření katastrálního úřadu, zastupitelé pravděpodobně nebudou proti. Paní
Mokrá, PaedDr. Šopíková – katastrální úřad čeká na stanovisko zastupitelstva, pak teprve svolá vlastníky
okolních pozemků a bude se narovnávat. Starosta – jedná s katastrem, počkáme na jejich přesný požadavek
vůči zastupitelstvu, pak se bude hlasovat.
2. Žádost o odkup pozemku Eva a Jan Mokří
Paní Mokrá - jedná se o pozemek před čp. 12, zelená plocha + vjezd ke garáži + chodník. Pokud by obec
s prodejem souhlasila, zajistí si geodetické zaměření. Starosta – inženýrské sítě obce zde nejsou, ale je tam
plyn, kanalizace, sdělovací vedení, takže převádět by to šlo, ale s věcným břemenem. Ing. Bureš – v minulosti
se zastupitelstvo shodlo na to, že pozemky, kde vedou sítě, prodávat nebudeme. Ing. Kutra – nevíme kudy
povedou trasy kanalizace. Starosta – obec bude budovat páteř kanalizace, na ni se svou přípojkou v tomto
místě budou napojovat majitelé čp. 66. Ing. Kutra – není problém, aby se na obecním pozemku zbudovalo
parkové stání či se skládal materiál. Paní Mokrá – chtěli mít do budoucna kanalizaci na vlastním pozemku,
proto podávali tuto žádost. Ing. Bureš – řekli jsme si, už za minulého zastupitelstva, že se nebudou prodávat
obecní pozemky do zbudování kanalizace, min. do vypracování její projektové dokumentace.
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Starosta – návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 358/1
v k. ú. Mysločovice manželům Mokrým.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
3. Projednání zápisu z LV. a I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Žádost o dotaci pro JSDHO (viz minulá zasedání) – podána, kraj do 17. 12. rozhodne, 4. 1. 2019 bude
zveřejněn seznam podpořených projektů.
Pan Utinek přednesl žádost o bezplatný převod čtyři použité kompletní dýchací techniky z Obce Zahnašovice
na naši obec. 1x ročně by se musela provést revize, bezplatná, absolvovat víkendový výcvik k používání, je
o ně zájem. Akorát se budou platit možná nové zdravotní prohlídky pro uživatele. Příští rok na podzim by byly
k dispozici další. Je připraven předávací protokol. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje převzetí 4 ks kompletní dýchací techniky pro JSDHO bezplatně od Obce Zahnašovice.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. II/2018
− Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – na podané žádosti, zpracované Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy, je sice spoluúčast obce 10 %, ale mimo to ještě neuznatelné náklady,
to, co bylo nad 13. mil. Kč dali automaticky do neuznatelných nákladů. Projekt bude potřeba upravit, aby tam
byla pouze naše 10% spoluúčast. Zítra proběhne jednání s projektantem. V případě vyhlášení dalšího
dotačního titulu se podá žádost o další dotaci na bydlení.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – schůzka zatím neproběhla.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – kupní smlouva na pozemky a sítě uzavřena, čeká se na
zavkladování, budou se uzavírat dohody se stavebníky.
− Přípojka veřejného osvětlení k nové výstavbě (viz minulá zasedání) – kolaudace provedena.
„Víceúčelové sportoviště u ZŠ“ (viz minulá zasedání) – v pátek 9. 11. proběhne kolaudace. Starosta
navrhl provozní řád hřiště, je třeba určit správce hřiště. Od 16:00 hodin by hřiště mělo sloužit pro složky v obci
a z okolních obcí. Paní Pitříková – zpoplatňování pronájmu je potřeba ověřit na podmínky dotace. Pan
Stoklásek – v současnosti chodí školník zamykat tělocvičnu každý večer, kdy je využita. Je to záležitost školy,
ale nešlo by to řešit nějak moderněji? Starosta – u hřiště je potřeba nastavit nějaký systém, má zpracovaný
návrh, že např. v létě by byl provoz přes týden od 16 do 20 hodin, v zimě pak do 18 hodin, pokud nebude sníh
a mráz. O víkendech pak od 9 do 20 hodin. Se správcem bude uzavřena DOPČ, údržba se nechá škole,
protože travnaté plochy jsou pozemky ve správě školy. Pan Utinek – byly souhlasy sousedů před stavbou?
Starosta – ano, bylo to podmínkou stavebního povolení, požadovali, aby hřiště nebylo osvětlené. Pan Jurášek –
výsadba je řídká, neutvoří bariéru. Starosta – nejsou to tuje, ale tisy, zarostou časem do šířky. Pan Utinek povrch je tartan a běhání po tartanu případně veškeré atletické disciplíny je nejlépe pro "sportovce" absolvovat
v tretrách, ale v řádu je toto zakázáno. Neměly by být tretry povoleny? Pan Stoklásek - tretry jsou určené pro
běh po tartanovém povrchu, takže ty bych vyloučil z nepovolené obuvi. Starosta - co se týká treter, nechejme
omezení, povrch vnitřního hřiště není určený pro tretry, stejně tak ani posilovací stroje a lavečky. Škola tretry
nepoužívá, gumový povrch je hodně přilnavý a neklouže. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje provozní řád Víceúčelového sportoviště u ZŠ Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. II/2018
− Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – starosta jednal s jedním z majitelů, ale k ničemu to
nevedlo. Snad by přistoupili na pronájem. Starosta připraví dle zastupiteli dříve stanovených parametrů smlouvu
a osloví majitele.
Byty čp. 150 (viz minulá zasedání) – okna vyměněna. V jednom z bytů netopí topení – oprava by měla
stát do 5 tis. Kč. Při větru minulý týden došlo k havárii – poničena krytina střechy, je to opraveno,
předpokládaná cena opravy cca 19 tis. Kč, nahlášeno jako pojistná událost, spoluúčast obce 5 tis. Kč. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje dofinancování opravy střechy na 4. budově ZŠ
po havárii z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. II/2018
Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulá zasedání) – Obci Lechotice
byl zaslán elektronický platební příkaz, tento týden jim končí lhůta na vyjádření.
Prodej majetku ze školy (viz minulá zasedání) – zbývá prodat mycí stroj s příslušenstvím. Zastupitelé
navrhli zveřejnit jeho prodej přes jiný bazar, popř. cenu snížit.
Projektové práce, Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice (viz minulá zasedání) – pracuje se na ní.
Již delší dobu zaparkované auto u hřbitova (viz minulá zasedání) – starosta urgoval majitele, v sobotu
tam auto nebylo. Pan Stoklásek – v neděli tam už znovu bylo.
Zemědělská společnost KLM, s.r.o. – uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě (viz minulá zasedání)
– zatím neuzavřen.
- Rozpočet ZŠMŠ na rok 2019 (viz minulá zasedání) – viz samostatný bod.
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- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulé
zasedání) – pracuje se na ní.
- Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulé zasedání) – práce probíhají.
- Stávající vybavení obřadní místnosti (viz minulé zasedání) – prodej probíhá.
- Návštěva u jubilantů po volbách do zastupitelstva (viz minulé zasedání) – zastupitelé se shodli na tom,
že odteď bude jubilanty navštěvovat zastupitel p. Večeřa.
- Drakiáda (viz minulé zasedání) – proběhla 13. 10., nejbližší další akce je lampionový průvod, který se bude
konat 18. 11. od 17:00 hodin.
- Volba členů výborů – ing. Bureš podal návrh, aby se dalšími členy finančního výboru stali
Mgr. Miloslav Jančík a pí Leona Dřímalová. Pan Stoklásek podal návrh, aby se členy kontrolního výboru stali
Bc. Daniela Kůdelíková a ing. Michal Juřica. Ing. Kutra podal návrh, aby se členy výboru pro stavební
záležitosti a životní prostředí stali p. Dušan Dosoudil, ing. arch. Martin Dřímal a p. Stanislav Běhula.
Pan Večeřa podal návrh, aby se členy výboru pro sociální záležitosti stala pí Lucie Bartoňová a pí Jana
Jurášková. Pan Utinek navrhl, aby se členy kulturního a sportovního výboru stali pí Lenka Utinková, bc. Petra
Zábojníková a Mgr. Radek Zábojník.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí členy finančního výboru Mgr. Miloslava
Jančíka a pí Leonu Dřímalovou, volí členy kontrolního výboru Bc. Danielu Kůdelíkovou a ing. Michala Juřicu,
dále volí členy výboru pro stavební záležitosti a životní prostředí p. Dušana Dosoudila, ing. arch. Martina
Dřímala a p. Stanislava Běhulu, volí členy výboru pro sociální záležitosti pí Lucii Bartoňovou a pí Janu
Juráškovou, volí členy kulturního a sportovního výboru pí Lenku Utinkovou, bc. Petru Zábojníkovou
a Mgr. Radka Zábojníka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. II/2018
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o smlouvu pro stavbu distribuční soustavy – kabelové vedení NN. V minulosti byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí, poplatek za věcné břemeno bude 3 200 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330046226/003 ke stavbě
„Mysločovice,Jurča,přípojka NN“ na pozemku obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice s E.ON Distribuce, a.s.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. II/2018
5. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
Zastupitelé byli předem seznámeni s jeho posledním návrhem. Také byli seznámeni s posledním návrhem
střednědobého výhledu – omylem byl dán výhled na roky 2019 a 2021, zveřejnit na úřední desce je třeba výhled
na roky 2020 a 2021. Zastupitelé k rozpočtu – požadují dodržení závazných ukazatelů stanovených starostou.
K tomu navrhují vytvořit na účtu 511 v MŠ tzv. rezervu na opravy, která by postupně narůstala, pořídit
dataprojektor pro družinu za cenu nižší než 80 tis. Kč a zbytek přesunout na účet 511 v MŠ, dále snížit rozpočet
na účtu 558 v ZŠ, k financování nákupu majetku v roce 2019 využít rezervní fond. Očekává se kladný výsledek
hospodaření za rok 2018. Takto upravený rozpočet zveřejnit na úřední desce. Zveřejněné dokumenty budou
schvalovány na jednání v prosinci.
6. Různé
Rozpočet obce na rok 2019 – v současné době je zpracováván jeho návrh, který bude zveřejněn na
úřední desce. Schvalovat se bude na příštím zasedání. Zastupitelé byli seznámeni se systémem poskytování
darů a veřejné finanční podpory, jejich přehled bývá přílohou rozpočtu. Zastupitelé byli zhruba seznámeni
s navrhovanými příjmy a výdaji rozpočtu vč. investičních akcí. Vyslovili pro navýšení stočného, výdajů na knihy
do knihovny, zajištění externích právních služeb – v minulém volebním období byl jedním ze členů
zastupitelstva právník, který nám tyto služby zajišťoval, sami na to nestačíme, starosta zajistí nabídky.
Volební program – starosta vyzval zastupitele k jeho přípravě na příští zasedání.
Zastupitelé pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství – naposledy řešeno v červnu 2017.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje, že prohlášení o uzavření manželství
budou činěna před starostou popř. místostarostou obce, místem určeným pro uzavírání manželství je obřadní
místnost na obecním úřadě, časem určeným pro uzavírání manželství je sobota celý den.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. II/2018
Čp. 6 změnilo majitele, je třeba uzavřít smlouvu k odvádění odpadních vod s novým vlastníkem starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2018/VK
o odvádění odpadních vod s p. Pavlem Řehou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. II/2018
Smlouva k odvádění odpadních vod s vlastníkem čp. 213 - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2018/VK o odvádění odpadních vod s p. Tomášem
Česnekem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. II/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
na akci: „Sociální bydlení Mysločovice“ – z důvodu prodloužení inženýrské činnosti do 17. 1. 2019. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Sociální bydlení Mysločovice“ se
společností K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. II/2018
Žádost ing. Lukešové o ukončení nájmu bytu na čp. 104 – tříměsíční výpovědní lhůta, žádá o ukončení
dohodou i dříve. Jedná se o přízemní byt 2+kk, nájem věcně usměrňovaný do roku 2020 cca 2 000 Kč, platby
za energie cca 2 110 Kč, platila si internet 3 500 Kč/rok. Je možné si odkoupit vybavení – nové dveře. Záměr
pronájmu bude zveřejněn na stránkách obce.
Hospodaření školy do 30. 9. 2018 - ing. Bureš seznámil zastupitele s výsledky školy – rozpočet je
proporciálně čerpán, nikde není přečerpáno proti schválenému rozpočtu v rezervním fondu je 356 tis. Kč. Plní si
závazky, větší pohledávky nejsou. Nejsou v mínusu.
Nová příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zastupitelé mohou rozhodnout o navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelé – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud, tj. 12 000 Kč za měsíc.
Dále stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud,
tj. 2 000 Kč za měsíc. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. II/2018
Směrnice č. 35 ke krytí budoucích nákladů na opravy komunikací – výstavba k Machové – jednotliví
stavebníci budou dle uzavřené dohody skládat na účet obce mj. nevratný poplatek určený ke krytí těchto výdajů.
Je potřeba tyto finance odděleně sledovat, proto tato směrnice ke zřízení fondu. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Směrnici č. 35 Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního
fondu tvořeného pro krytí budoucích nákladů na opravu poškozených komunikací a zpevněných ploch na
pozemku p. č. 325/45 v obci Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. II/2018
Kácení lípy u kostela – byl vznesen dotaz od zástupců farnosti na možnost skácení lípy, starosta
informoval zastupitele, že požádal Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o posouzení jejího zdravotního stavu.
Certifikovaný elektronický nástroj – od 18. 10. 2018 je možné podávat nabídky na veřejné zakázky (pro
nás hranice 2 mil. Kč služby a 6 mil. Kč stavební práce) jen přes tuto funkcionalitu. Zveřejňování výzvy,
zadávací dokumentace atd. přes profil zadavatele nám nyní zajišťuje MCI SERVIS s.r.o. V případě, že bychom
vyhlašovali větší veřejnou zakázku, tak by se měla předtím uzavřít Licenční smlouva k elektronickému nástroji.
Výhodné by to bylo s jednou společností.
Žádost pí Šmýdové o bezplatnou zápůjčku hanáckých krojů – starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 4 ks dámských a 5 ks
pánských krojů na taneční vystoupení při příležitosti Besedy u cimbálu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. II/2018
Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Česnekovými – v roce 2016 uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí, stavby přípojek dokončeny. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí a služebnosti cesty
k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem Česnekovými.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. II/2018
Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Kudláčkovými – v roce 2009 uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí, převzali přístup, příjezd a sjezd. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 585
v k. ú. Mysločovice s manželi Pavlou a Martinem Kudláčkovými.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. II/2018
Krizový štáb obce – je třeba znovu určit pověřené osoby. Místo p. Dovrtěla bude p. Večeřa, Mgr. Jančíka
nahradí p. Utinek. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice jmenuje do krizového štábu
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obce na místo p. Dovrtěla p. Vladimíra Večeřu a na místo Mgr. Jančíka p. Václava Utinka.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. II/2018
Nově jmenovaní převzali kartičku člena krizového štábu obce a byly jim podány informace k činnosti krizového
štábu.
Úprava dispozičního oprávnění (viz příloha) – z důvodu změny ve složení zastupitelstva obce bude
osobou, která bude odpovědná za rozhodování ve věcech doplňkové péče pro občany, p. Vladimír Večeřa. Dále
je změna v osobě místostarosty. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
s účinností od 5. 11. 2018 úpravu Dispozičního oprávnění obce, které je přílohou Směrnice č. 7 o Oběhu
dokladů.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. II/2018
ZŠMŠ žádost o schválení rozpočtového opatření - zahrnuje zvýšení příspěvku na odpisy a snížení
příspěvku na provoz viz rozhodnutí zastupitelstva z 1. 10. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 9/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. II/2018
Klub maminek oznamuje, že s účinností od 1. 12. 2018 klub povede místo pí Kubíčkové pí Jurášková –
bude potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu zasedací místnosti na OÚ.
Návrh dodatku k pojistné smlouvě - zahrnuje do pojištění nové sportoviště (povrchy, sportovní prvky,
oplocení). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 3
k Pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA pojišťovnou, a.s.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 19. usnesení č. II/2018
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 20/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 132 630 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 20. usnesení č. II/2018
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 3. 12. 2018
od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 11. 2018 ve 22:05 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Dispoziční oprávnění od 5. 11. 2018
4. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2018
Rekapitulace usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 11. 2018 od 18,03 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program II. zasedání:
1. Projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole
2. Žádost o odkup pozemku Eva a Jan Mokří
3. Projednání zápisu z LV. a I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
5. Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Večeřu.
2. Schvaluje převzetí 4 ks kompletní dýchací techniky pro JSDHO bezplatně od Obce Zahnašovice.
3. Schvaluje provozní řád Víceúčelového sportoviště u ZŠ Mysločovice.
4. Schvaluje dofinancování opravy střechy na 4. budově ZŠ po havárii z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.
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5. Volí členy finančního výboru Mgr. Miloslava Jančíka a pí Leonu Dřímalovou, volí členy kontrolního výboru
Bc. Danielu Kůdelíkovou a ing. Michala Juřicu, dále volí členy výboru pro stavební záležitosti a životní
prostředí p. Dušana Dosoudila, ing. arch. Martina Dřímala a p. Stanislava Běhulu, volí členy výboru pro
sociální záležitosti pí Lucii Bartoňovou a pí Janu Juráškovou, volí členy kulturního a sportovního výboru
pí Lenku Utinkovou, bc. Petru Zábojníkovou a Mgr. Radka Zábojníka
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330046226/003 ke stavbě
„Mysločovice,Jurča,přípojka NN“ na pozemku obce p. č. 379/1 v k. ú. Mysločovice s E.ON Distribuce, a.s.
7. Schvaluje, že prohlášení o uzavření manželství budou činěna před starostou popř. místostarostou obce,
místem určeným pro uzavírání manželství je obřadní místnost na obecním úřadě, časem určeným pro
uzavírání manželství je sobota celý den.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2018/VK o odvádění odpadních vod s p. Pavlem Řehou.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2018/VK o odvádění odpadních vod s p. Tomášem Česnekem.
10. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na akci: „Sociální bydlení Mysločovice“ se společností K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o.
11. Stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud, tj. 12 000 Kč za měsíc. Dále stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve stejné výši jako doposud, tj. 2 000 Kč za měsíc.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
12. Schvaluje Směrnici č. 35 Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného pro krytí
budoucích nákladů na opravu poškozených komunikací a zpevněných ploch na pozemku p. č. 325/45 v obci
Mysločovice.
13. Schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 4 ks dámských a 5 ks pánských krojů na taneční
vystoupení při příležitosti Besedy u cimbálu.
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí a služebnosti cesty
k pozemku obce p. č. 145/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Kristýnou a Tomášem Česnekovými.
15. Schvaluje uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 585 v k. ú.
Mysločovice s manželi Pavlou a Martinem Kudláčkovými.
16. Jmenuje do krizového štábu obce na místo p. Dovrtěla p. Vladimíra Večeřu a na místo Mgr. Jančíka
p. Václava Utinka.
17. Schvaluje s účinností od 5. 11. 2018 úpravu Dispozičního oprávnění obce, které je přílohou Směrnice č. 7
o Oběhu dokladů.
18. Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 9/2018 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
19. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA pojišťovnou, a.s.
20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018.
datum vyhotovení zápisu: 12. 11. 2018 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 11. 2018
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Radim Kutra v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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