Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z III. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 3. 12. 2018 od 18,10 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, p. Večeřa od 18:30, ing. Bureš se od 18:40)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: pí Fišarová, sl. Juráňová
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
3. Pronájem bytu č. 9 na čp. 104
4. Žádosti Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – převod z rezervního do
investičního fondu na kamerový systém, přijetí daru
5. Žádosti o veřejnou finanční podporu
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Inventarizace majetku obce
8. Stanovení výše stočného
9. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
10. Různé
11. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice
12. 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 II. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky, ani k zápisu z I. zasedání nebyly podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl přesunutí
projednání pronájmu bytu č. 9 na čp. 104 na první bod jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p.
Utinka. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program III.
zasedání:
1. Pronájem bytu č. 9 na čp. 104
2. Projednání zápisu z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
4. Žádosti Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – převod z rezervního do
investičního fondu na kamerový systém, přijetí daru
5. Žádosti o veřejnou finanční podporu
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Inventarizace majetku obce
8. Stanovení výše stočného
9. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
10. Různé
11. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice
12. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. III/2018
K jednotlivým bodům programu:
1. Pronájem bytu č. 9 na čp. 104
Pronájem zveřejněn mj. i na stránkách obce, současná smlouva končí 31. 1. 2019, dohodou lze ukončit dříve.
Obdrželi jsme 2 žádosti, a to první od sl. Juráňové a p. Fišara (už minule si žádali o pronájem, druhou
od p. Závrbského (učitel v ZŠ). Pan Stoklásek – posledně jsme byt pronajali prvnímu zájemci. Starosta – školu
podporujeme jinak, za poslední dva roky jsme do školy vložili nemalé finance. Pan Stoklásek – o jak dlouhý
pronájem mají první žadatelé zájem? Sl. Juráňová – asi na 2-3 roky. Starosta – návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích sl. Zuzaně Juráňové
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a p. Karlu Fišarovi, a to na období 1. 2. 2019 až 31. 1. 2020 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená
s užíváním bytové jednotky a komory činí měsíčně 2 458 Kč a nájemce uhradí jistotu ve výši 2 458 Kč.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. III/2018
2. Projednání zápisu z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Projednání stavu kolem pozemku vedle chodníku ke škole (viz minulé zasedání) – katastrální úřad
konstatoval, že stav v katastru je v nesouladu se skutečností v terénu, a to z důvodu nepřesného měření
a zobrazování změn v dřívější analogové mapě. Připraví souhlasné prohlášení se všemi dotčenými vlastníky.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice souhlasí s narovnáním stavu v katastrální mapě
se stavem skutečným u pozemků p. č. 36/7 a 372/28 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. III/2018
Žádost o dotaci pro JSDHO (viz minulá zasedání) – čeká se na rozhodnutí kraje.
Bezplatný převod čtyř použitých kompletních dýchacích technik – předávat se bude z majetku hasičů
Zahnašovic, ne z Obce Zahnašovice, je třeba schválit nové usnesení. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 2. usnesení č. II/2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. III/2018
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje převzetí 4 ks kompletní dýchací techniky
pro JSDHO bezplatně od SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Zahnašovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. III/2018
− Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – starosta jednal s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy a projektantem ohledně úpravy našich nákladů tak, aby k uznatelným nákladům ve
výši 13 mil. Kč byly jen nejnutnější neuznatelné náklady.
− Úprava vodního toku Racková (viz minulá zasedání) – schůzka neproběhla. Ohrožení vodou by mělo být
částečně pokryto poldrem od Lechotic.
− Výstavba k Machové (viz minulá zasedání) – uzavírají se dohody se stavebníky.
Víceúčelové sportoviště u ZŠ (viz minulá zasedání) – kolaudace proběhla. Dle MMR ČR a auditorky
KÚ ZK lze sportoviště převést do správy ZŠMŠ. Nejvíce bude využíváno školou, zodpovědnost za provoz by
měla být na škole. Co se týká možnosti vybírání nájmu, lze zpoplatňovat do výše zdůvodnitelných nákladů,
např. formou hodinového pronájmu. Pan Utinek – jak to bude o prázdninách? Starosta – v provozním řádu se
upřednostňují obecní akce, ale o prázdninách bude provoz volnější. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje předat do správy Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci k 4. 12. 2018 Víceúčelového sportoviště u ZŠ Mysločovice v celkové hodnotě 6 153 387 Kč
(inv. č. DHM 00187).“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. III/2018
Dle stavebního úřadu je vhodné změnit způsob využití pozemku pod hřištěm z manipulační plochy na
sportoviště. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu způsobu využití části
pozemku p. č. 145/3 v k. ú. Mysločovice, rozdělení tohoto pozemku a vytvoření nového p. č. se způsobem
využití sportoviště.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. III/2018
− Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – starosta nabídl pí Gazdošové pronájem jimi užívané
části obecního pozemku, ale ona s ním nesouhlasí, požaduje prodej za cenu 35 Kč/m2, za kterou se v minulosti
prodávali obecní pozemky, ale ne stavební. Již delší dobu je zastupiteli schválena cena 200 Kč/m2 stavebního
pozemku. Zastupitelé se shodli na tom, že majitelům čp. 178 bude starostou písemně sděleno jasné stanovisko
obce – nabídka pronájmu (roční pronájem = 5 % ze součinu výměry pozemku a ceny pozemku; viz rozhodnutí
zastupitelstva z 3. 8. 2015) nebo prodeje za standartních podmínek (200 Kč/m2, kupující uhradí geometrické
zaměření, sepsání smlouvy a zavkladovány na katastru) s tím, že odpověď bude požadována do 31. 12. 2018.
− Příspěvek na školská zařízení společného školského obvodu (viz minulá zasedání) – Obec Lechotice
pravděpodobně proti elektronickému platebnímu příkazu odpor nepodala, spor bude řešit soud, měl by nás
uvědomit o řízení. Minulý týden v úterý proběhla schůzka obcí školského obvodu, na kterou jsme nebyli
pozváni. Zvažováno je údajně vystoupení ze školského obvodu, ukončení dohody o školském obvodu. To vše
by mohlo směřovat ke snížení kapacity školy, snížení počtu kmenových tříd ve prospěch odborných učeben,
snížení počtu tříd družiny, ukončení dodávky jídla pro MŠ Lechotice. 6. 12. 2018 proběhne od 16:00 hodin ve
škole schůzka se zástupci společného školského obvodu, kde by se mělo objasnit, co by vyplývalo z toho,
pokud by obce ze školského obvodu vystoupily.
Prodej majetku ze školy (viz minulá zasedání) – stále zbývá prodat mycí stroj s příslušenstvím.
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Již delší dobu zaparkované auto u hřbitova (viz minulá zasedání) – auto je odstraněno.
Zemědělská společnost KLM, s.r.o. – uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě (viz minulá zasedání)
– zastupitelé byli seznámeni s návrhem dodatku, mění se příloha smlouvy kvůli p. č. dotčeným výstavbou poldru
k Lechoticím viz zákres do katastrální mapy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. III/2018
- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – pracuje se na vedení trasy.
- Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulá zasedání) – práce probíhají.
Stávající vybavení obřadní místnosti (viz minulá zasedání) – prodej probíhá.
Zajištění externích právních služeb (viz minulé zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni
s návrhem smlouvy o zajištění právních služeb (měsíční paušál 2 700 Kč + DPH, měsíčně budou dále
fakturovány veškeré náklady a hotové výlohy spojené s právními službami při zastupování obce v právních
řízeních). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytování právních služeb pro Obec Mysločovice s firmou Mgr. Miloslav Jančík, advokátní kancelář.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. III/2018
Volební program (viz minulé zasedání) – dosud nesplněné body volebního programu 2014-2018 budou
zahrnuty do volebního programu 2018-2022. Úkol pro zastupitele – připravit návrhy do volebního programu –
trvá.
Hospodaření školy (viz minulé zasedání) – dle směrnice Pravidla rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace zřízené Obcí Mysločovice předložila ředitelka ZŠMŠ předsedovi finančního výboru
zastupitelstva obce k seznámení aktualizovaný rozpočet včetně stručného odůvodnění provedených změn.
Ing. Bureš provede kontrolu plnění závazných ukazatelů stanovených starostou obce na rok 2018, na příštím
zasedání zastupitele seznámí s výsledkem.
Kácení lípy u kostela (viz minulé zasedání) – starosta přeposlal stanovisko Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR k možnosti skácení lípy zástupci farnosti.
Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Kudláčkovými (viz minulé zasedání) – usnesení přijaté
na minulém zasedání nebylo ve správném znění, je třeba přijmout nové. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 15. usnesení č. II/2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. III/2018
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemku p. č. 585/1 v k. ú. Mysločovice s pí Pavlou Kudláčkovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. III/2018
Klub maminek (viz minulé zasedání) – zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem dodatku k nájemní
smlouvě, změna z důvodu změny ve vedení klubu a změny v době nájmu. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových
prostor v budově obecního úřadu s pí Janou Juráškovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. III/2018
3. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o smlouvu pro stavbu distribuční soustavy. V minulosti byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí,
poplatek za věcné břemeno bude 33 100 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330041493/024 ke stavbě
„Mysločovice,lokal. 29 RD,NET DEVELOPMENT“ na pozemcích obce p. č. 325/11, 325/44, 325/45, 325/46,
325/47 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 13. usnesení č. III/2018
4. Žádosti Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – převod
z rezervního do investičního fondu na kamerový systém, přijetí daru
Z důvodu zajištění financování zabezpečení základní školy kamerovým systémem škola žádá o předběžný
souhlas s převodem financí mezi fondy. Následně si zajistí nabídky a poté požádá o schválení převodu
konkrétní částky. Zastupitelé – při rozmisťování kamer musí být zaručeno, že nebudou nahlížet do obytných
částí. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice předběžně schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod finančních prostředků z rezervního do
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investičního fondu školy k pořízení zabezpečení školy kamerovým systémem.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. III/2018
Dále škola žádá o souhlas s přijetím daru. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje Základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci přijetí finančního daru ve výši 79 368 Kč od
obcí Míškovice a Lechotice k dofinancování platu asistenta pedagoga a finančního daru od rodičů a ostatních
sponzorů na osvětlení vánočního stromu před budovou ZŠ.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. III/2018
Škola požádala i naši obec o dar na osvětlení vánočního stromu. Zastupitelé – v letošním roce jsme už poskytli
na každého žáka základní školy (329 žáků), po odečtení příjmu z dotace, cca 21 300 Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí finančního daru na osvětlení vánočního
stromu před budovou ZŠ.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 1, proti 6, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno
5. Žádosti o veřejnou finanční podporu
V roce 2019 se bude pokračovat ve stejném systému jako v roce 2018 - podpora konání plesů složek řešena
formou daru ve výši 3 tis. Kč, konkrétní akce složek spoluúčastí obce na nákladech akce (nohejbalový turnaj
pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou 1 200 Kč, Farní den pořádaný ŘKF Mysločovice bude nahrazen
Církevním silvestrem a podpořen částkou 1 000 Kč, uzlovací soutěž, maškarní karneval, soutěž O pohár
starosty obce Mysločovice pořádané SDH Mysločovice celkovou částkou 20 000 Kč, Pivní slavnosti a Vánoční
turnaj pořádané TJ SOKOL Mysločovice, o. s. celkovou částkou 7 000 Kč, a to za předpokladu, že se akce
budou konat), VFP bude poskytována na zbylou činnost složek (letos poskytnuto celkem cca 225 tis. Kč).
Dle usnesení zastupitelstva ze 7. 12. 2015 si zastupitelstvo vyhrazuje pravomoc rozhodovat o darech nad 1 000
Kč pro jednu osobu či organizaci a o všech dotacích z rozpočtu obce.
Starosta seznámil zastupitele s písemně podanými žádostmi o VFP 2019, navrhl poskytnout žadatelům VFP na
rok 2019 ve stejné výši jako letos. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje na rok
2019 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč, p. Šumberu (Banjo
country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice
z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek)
ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč.
Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. III/2018
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem vyhlášky od 1. 1. 2019 a předpokládanými náklady k odpadům
v roce 2019, jedná se o cca 313 tis. Kč po odečtu příjmů za tříděný odpad. Poplatek se dle zákona a našich
nákladů může pohybovat od 0 Kč do 538 Kč (250 Kč + 288 Kč), k pokrytí nákladů by vzhledem k osvobozeným
poplatníkům měl být min. 515 Kč. Zastupitelé navrhli 530 Kč. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. III/2018
7. Inventarizace majetku obce
Starostou byl 16. 11. 2018 vydán Plán inventur za rok 2018. Dnes proběhlo školení všech členů inventarizační
komise. S inventurami se začne pokladnou 2. 1. 2019 a poté tak, aby vše vč. závěrečné zprávy bylo hotovo do
jednání zastupitelstva 4. 2. 2019. Předsedou komise je p. Stoklásek, všichni ostatní zastupitelé jsou členy
komise, za majetek zodpovídá starosta obce.
8. Stanovení výše stočného
Zastupitelé byli předem seznámeni s kalkulací ceny zpracovanou ing. Kousalíkovou, při částečném zahrnutí
odpisů a prostředků obnovy infrastruktury majetku je cena pro vodné a stočné 12,50 Kč/m3. Při normované
spotřebě 36 m3/obyvatele/rok vychází roční platba cca 450 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice stanovuje pro rok 2019 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 450 Kč na osobu a rok
(tj. 12,50 Kč/m3).“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. III/2018
9. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
Dokumenty Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 zveřejněny na
webových stránkách školy od 16. 11. 2018, předtím upraveny dle požadavků zastupitelů z minulého zasedání.
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Škole byly starostou stanoveny závazné ukazatele, a to na položkách týkajících se oprav a udržování, nákupu
služeb, mzdových nákladů a pořízení majetku na střediscích základní škola, ZŠ školní jídelna, ZŚ družina,
mateřská škola, MŠ školní jídelna. Zastupitelé byli předem s oběma dokumenty seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. Dále organizaci
schvaluje Rozpočet na rok 2019 s celkovými náklady a výnosy:
a) 3 808 400 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 525 300 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 169 100 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 1 001 800 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 366 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna, příjmy zahrnují 34 200 Kč na dokrytí běžného provozu,
f) 20 968 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 93 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament,
h) 299 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 18 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 346 000 Kč výnosy a 286 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 28 595 800 Kč, náklady 28 535 800 Kč, zisk 60 000 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 19. usnesení č. III/2018
10. Různé
Žádost pí Hutyrové o pronájem zasedací místnosti na OÚ nebo sálu HZ – ke cvičení jógy 1x týdně
1 hodina. Ještě je jeden zájemce o pronájem prostor zasedací místnosti na OÚ, zatím písemnou žádost
nepodal, prostory zasedací místnosti by chtěl využívat k propagaci zdravé výživy 2-3 hodiny týdně. Je potřeba
stanovit hodinový, popř. denní pronájem. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
stanovuje sazbu za pronájem zasedací místnosti, a to 150 Kč při pronájmu na 1 hodinu, 200 Kč při pronájmu od
2 do 5 hodin a 300 Kč při pronájmu na celý den.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 20. usnesení č. III/2018
Dotace na rok 2019 – starosta seznámil zastupitele s některými z dosud vypsaných dotací na příští rok,
a to zejména z IROP, od MMR ČR a Zlínského kraje. K podání žádosti u MMR ČR je třeba min. projektová
dokumentace. My bychom je mohli využít např. k rekonstrukci střechy na OÚ (dotace 70 %), rekonstrukci
hřbitovní zdi (dotace 70 %, ale max. 0,5 mil. Kč výdaje), není zcela zřejmé, zda by šly dotace využít např. pro
rekonstrukci schodů ke kostelu. U regionálních biokoridorů je dotace 100 %, max. výdaje 1,5 mil. Kč. Žádosti
musí být podány v únoru. Podat žádost na rekonstrukci mostu u HZ či mostku u MŠ nestihneme, nemáme
projektanta. Zastupitelé upřednostnili střechu na OÚ. Starosta poptá projektanta a zpracovatele žádosti o
dotaci.
Žádost ŘKF Mysločovice o spolupodílení se obce na nákladech Církevního silvestru – obec se letos
měla podílet na nákladech Farního dne, ale ten se nekonal, žádají o přesun na tuto druhou akci. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úhradu nákladů Církevního silvestru konaného
24. 11. 2018 z rozpočtu obce max. do výše 1 000 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 21. usnesení č. III/2018
Žádost p. Budiše o změnu termínu využívání sálu HZ – dosud využívali pro tančení chasy v pátek, nyní
žádají úterý. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Budišovi změnu Nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice, a to v termínu využití sálu HZ z pátku na
úterý.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 22. usnesení č. III/2018
Žádost ŘKF Mysločovice o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - jedná se
o smlouvu pro stavbu vodovodní přípojky. V minulosti byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě ke stavbě vodovodní přípojky pro kostel Nejsvětější Trojice na pozemku obce p. č. 357/1 v k. ú.
Mysločovice s Římskokatolickou farností Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 23. usnesení č. III/2018
Žádost o příspěvek na babybox nové generace – zřízen ve Vsetíně. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje veřejnou finanční podporu pro Babybox pro odložené děti –
STATIM, z. s. na zbudovaný babybox ve vsetínské nemocnici.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno.
Dotace pro ZŠMŠ – MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro naši školu na asistenty, chůvy atd.,
realizace projektu 2019-2020. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí
a zapracování dotace ve výši 1 772 239 Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Základní školu
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a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci k projektu „Úspěch pro všechny II“ do rozpočtu obce
na rok 2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 24. usnesení č. III/2018
Žádost pí Kráčalíkové o proplacení hygienického koutku v Domě služeb v pedikúře - umyvadlo
i baterie jsou v původním stavu a potřebují výměnu. Doložila předpokládané náklady – baterie 1 500 Kč,
umyvadlo 2 000 Kč, skříňka pod umyvadlo na zakrytí ohřívače 5 000 Kč, + práce, celkem 10 000 Kč. Paní
Pitříková připomněla, že roční nájem v pedikúře je cca 4 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje úhradu nákladů na výměnu umyvadla a baterie v pedikúře na domě služeb
z rozpočtu obce max. do výše 3 500 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 25. usnesení č. III/2018
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku – jedná se o video Panasonic (inv. č. 1968, pořizovací
cena 6 640 Kč, rok pořízení 2001), notebook Toshiba (inv. č. 2996, pořizovací cena 11 700 Kč, rok pořízení
2011) a PC IBM (inv. č. 2932, pořizovací cena 7 711,20 Kč, rok pořízení 2011). Technika je zastaralá, nefunkční
a neopravitelná. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení videa Panasonic (inv. č. 1968), notebooku
Toshiba (inv. č. 2996) a PC IBM (inv. č. 2932) z majetku ve správě za podmínky jejich ekologické likvidace.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 26. usnesení č. III/2018
Vyřazení majetku obce – je potřeba vyřadit nepotřebné a poškozené koberce z obřadní místnosti (inv. č.
118/001-002, pořizovací cena 2x 7 920 Kč, rok pořízení 1986), software KEOX spisovna, který byl nahrazen
novým, (inv. č. 10828, pořizovací cena 11 900 Kč, rok pořízení 2005) a nepotřebné a neprodejné multifunkční
zařízení OKI (inv. č. 10903, pořizovací cena 39 416,27 Kč, rok pořízení 2009). Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení koberců z obřadní místnosti (inv. č. 118/001-002), softwaru
KEOX spisovna (inv. č. 10828) a multifunkčního zařízení OKI (inv. č. 10903) z evidence majetku obce,
u koberců a multifunkčního zařízení za podmínky jejich ekologické likvidace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 27. usnesení č. III/2018
Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2018 – ke konci roku předpokládáme stav na účtu 042
cca 504 tis. Kč (viz příloha). Jedná se o tyto akce: rekonstrukce mostu u HZ, rekonstrukce mostku u MŠ,
odkanalizování obce, sociální bydlení Mysločovice (čp. 96), rekonstrukce obřadní síně. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce
k 31. 12. 2018 s tím, že všechny akce jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené
investice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 28. usnesení č. III/2018
Starosta poděkoval organizátorům lampionového průvodu 18. 11. 2018, konstatoval, že na zajištění
ohňostroje se obec podílela částkou 2 tis. Kč, zbytek do 8,5 tis. Kč uhradili sponzoři, za což jim děkuje.
Paní Pitříková požádala o sestavení přehledu kulturních akcí v roce 2019 – pro zveřejnění na stránkách
obce.
Žádost Bc. Borka o uzavření dodatku ke smlouvě na pověřence – přechází na s.r.o. a žádá o možnost
fakturace i přes tuto novou společnost. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené
27. 4. 2018 s Bc. Jakubem Borkem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 29. usnesení č. III/2018
11. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (viz příloha) zveřejněn na úřední desce obce od 16. 11. 2018, na oba
roky se uvažuje se schodkovým rozpočtem, schodek kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 30. usnesení č. III/2018
Návrh rozpočtu (viz příloha) vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, skutečného plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2018 a předpokládaných výdajů na rok 2019. Je navrhován jako schodkový,
schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Je zveřejněn na úřední desce od 15. 11. 2018,
projednán ve finančním výboru.
Zastupitelé návrh projednali, byly navrženy tyto úpravy:
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příjmy návrh

15 563 940,00 Kč
paragraf 6402
paragraf 6330

4 339,99 Kč

vyúčtování voleb prezidenta ČR, volby do
senátu, voleb do zastupitelstva

80 000,00 Kč navýšení příjmu do fondu „kanalizace“

příjmy ke schválení

15 648 279,99 Kč

výdaje návrh

14 425 200,00 Kč
paragraf 1037

5 000,00 Kč VFP Myslivecký spolek Háj Mysločovice

paragraf 3330

30 000,00 Kč VFP Římskokatolická farnost Mysločovice

paragraf 3392

40 000,00 Kč

paragraf 3399

VFP p. Šumbera, p. Budiš, pí Budišová,
HLAHOL Mysločovice z.s.

3 000,00 Kč navýšení na dary pro jubilanty
VFP TJ SOKOL Mysločovice, z.s., navýšení
sportovní akce

paragraf 3419

52 000,00 Kč

paragraf 3429

10 000,00 Kč VFP pí Jurášková

paragraf 3631

24 000,00 Kč oprava veřejného osvětlení - výměna světel

paragraf 5512

55 000,00 Kč

paragraf 6171

VFP SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Mysločovice

4 500,00 Kč příspěvek v souvislosti s občanskými obřady

paragraf 6330

80 000,00 Kč

převod do fondu kanalizace - navýšení z 20 na
100 tis. Kč

paragraf 6402

-6 000,00 Kč

vyúčtování voleb prezidenta ČR, volby do
senátu, voleb do zastupitelstva

výdaje ke schválení
financování návrh

14 722 700,00 Kč
1 138 740 Kč

položka 8115
financování ke schválení

-213 160,01 Kč změny stavu krátkodobých prostředků
925 579,99 Kč

V návrhu rozpočtu je mj. počítáno (viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2019) s příspěvky, veřejnou finanční
podporou, dary. V rozpočtu zatím není zahrnuto financování rekonstrukce střechy budovy OÚ, nemáme projekt,
bude provedeno rozpočtovým opatřením v roce 2019. Zůstává rezerva pro starostu na nepředvídané výdaje
40 000 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové
a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na
paragrafy) dle upravené přílohy „Návrh rozpočtu na rok 2019“, tzn. příjmy ve výši 15 648.279,99 Kč, výdaje ve
výši 14 722 700,00 Kč, financování ve výši 925 579,99 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu
fyzickým a právnickým osobám uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2019 - návrh“. Schvaluje
schodkový rozpočet. Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě schvaluje provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení
novými, aniž se změní jejich charakter a výše prostředků.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 31. usnesení č. III/2018
Od 1. 1. 2019 bude v rozpočtové skladbě nový paragraf 5213, rezerva na krizová opatření, povinně se musí
rozpočtovat, ale vyhláška s podmínkami výše rezervy ještě nevyšla. Předpokládá se, že to budou procenta
z daňových příjmů nebo celkového rozpočtu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2019 bez určení konkrétní výše pro změny
v členění dle vyhlášky o Rozpočtové skladbě ve znění změn účinných pro rok 2019. Provedené rozpočtové
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změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva na prvním
zasedání roku 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 32. usnesení č. III/2018
12. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 22/2018 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 1 306 624 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 33. usnesení č. III/2018
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 7. 1. 2019 od
18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 12. 2018 ve 22:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
4. Nedokončené investice k 31. 12. 2018 – předpoklad
5. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021 – návrh
6. Rozpočet na rok 2019 - návrh
7. Návrh rozpočtového opatření č. 22/2018
Rekapitulace usnesení z III. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 3. 12. 2018 od 18,10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program III. zasedání:
1. Pronájem bytu č. 9 na čp. 104
2. Projednání zápisu z II. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s.
4. Žádosti Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – převod z rezervního do
investičního fondu na kamerový systém, přijetí daru
5. Žádosti o veřejnou finanční podporu
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Inventarizace majetku obce
8. Stanovení výše stočného
9. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
10. Různé
11. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice
12. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Utinka.
2. Schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 na čp. 104 v Mysločovicích sl. Zuzaně Juráňové a p. Karlu Fišarovi,
a to na období 1. 2. 2019 až 31. 1. 2020 s tím, že nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytové
jednotky a komory činí měsíčně 2 458 Kč a nájemce uhradí jistotu ve výši 2 458 Kč.
3. Souhlasí s narovnáním stavu v katastrální mapě se stavem skutečným u pozemků p. č. 36/7 a 372/28 v k. ú.
Mysločovice.
4. Revokuje bod 2. usnesení č. II/2018.
5. Schvaluje převzetí 4 ks kompletní dýchací techniky pro JSDHO bezplatně od SH ČMS Sboru dobrovolných
hasičů Zahnašovice.
6. Schvaluje předat do správy Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci
k 4. 12. 2018 Víceúčelového sportoviště u ZŠ Mysločovice v celkové hodnotě 6 153 387 Kč (inv. č.
DHM 00187).
7. Schvaluje změnu způsobu využití části pozemku p. č. 145/3 v k. ú. Mysločovice, rozdělení tohoto pozemku
a vytvoření nového p. č. se způsobem využití sportoviště.
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
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9. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb pro Obec Mysločovice s firmou Mgr. Miloslav
Jančík, advokátní kancelář.
10. Revokuje bod 15. usnesení č. II/2018.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 585/1 v k. ú. Mysločovice
s pí Pavlou Kudláčkovou.
12. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově obecního
úřadu s pí Janou Juráškovou.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330041493/024 ke stavbě
„Mysločovice,lokal. 29 RD,NET DEVELOPMENT“ na pozemcích obce p. č. 325/11, 325/44, 325/45, 325/46,
325/47 v k. ú. Mysločovice s E.ON Distribuce, a.s.
14. Předběžně schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod
finančních prostředků z rezervního do investičního fondu školy k pořízení zabezpečení školy kamerovým
systémem.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci přijetí finančního daru ve výši 79 368 Kč
od obcí Míškovice a Lechotice k dofinancování platu asistenta pedagoga a finančního daru od rodičů
a ostatních sponzorů na osvětlení vánočního stromu před budovou ZŠ.
16. Schvaluje na rok 2019 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč,
p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro
HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro
pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 30 000
Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z.
s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.
17. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2019.
18. Stanovuje pro rok 2019 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 450 Kč na osobu a rok (tj. 12,50 Kč/m3).
19. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020 a 2021. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2019 s celkovými náklady
a výnosy:
a) 3 808 400 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 525 300 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 169 100 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 1 001 800 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 366 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna, příjmy zahrnují 34 200 Kč na dokrytí běžného provozu,
f) 20 968 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 93 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament,
h) 299 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 18 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 346 000 Kč výnosy a 286 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 28 595 800 Kč, náklady 28 535 800 Kč, zisk 60 000 Kč.
20. Stanovuje sazbu za pronájem zasedací místnosti, a to 150 Kč při pronájmu na 1 hodinu, 200 Kč při
pronájmu od 2 do 5 hodin a 300 Kč při pronájmu na celý den.
21. Schvaluje úhradu nákladů Církevního silvestru konaného 24. 11. 2018 z rozpočtu obce max. do výše
1 000 Kč.
22. Schvaluje p. Budišovi změnu Nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice,
a to v termínu využití sálu HZ z pátku na úterý.
23. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě vodovodní přípojky pro kostel
Nejsvětější Trojice na pozemku obce p. č. 357/1 v k. ú. Mysločovice s Římskokatolickou farností
Mysločovice.
24. Schvaluje přijetí a zapracování dotace ve výši 1 772 239 Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci k projektu „Úspěch pro všechny
II“ do rozpočtu obce na rok 2018.
25. Schvaluje úhradu nákladů na výměnu umyvadla a baterie v pedikúře na domě služeb z rozpočtu obce max.
do výše 3 500 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
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26. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení videa Panasonic
(inv. č. 1968), notebooku Toshiba (inv. č. 2996) a PC IBM (inv. č. 2932) z majetku ve správě za podmínky
jejich ekologické likvidace.
27. Schvaluje vyřazení koberců z obřadní místnosti (inv. č. 118/001-002), softwaru KEOX spisovna (inv. č.
10828) a multifunkčního zařízení OKI (inv. č. 10903) z evidence majetku obce, u koberců a multifunkčního
zařízení za podmínky jejich ekologické likvidace.
28. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2018 s tím, že všechny akce
jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
29. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
uzavřené 27. 4. 2018 s Bc. Jakubem Borkem.
30. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021.
31. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Návrh rozpočtu na rok
2019“, tzn. příjmy ve výši 15 648.279,99 Kč, výdaje ve výši 14 722 700,00 Kč, financování ve výši
925 579,99 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám
uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2019 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet.
Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje
provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se
změní jejich charakter a výše prostředků.
32. Schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2019 bez určení konkrétní výše pro změny
v členění dle vyhlášky o Rozpočtové skladbě ve znění změn účinných pro rok 2019. Provedené rozpočtové
změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva na
prvním zasedání roku 2019.“
33. Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018.
datum vyhotovení zápisu: 7. 12. 2018 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 7. 12. 2018
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Václav Utinek v. r.
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