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.
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
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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.
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.
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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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