Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 17. 4. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, ing. Kutra od 19:30 do 21:30 hodin omluven)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: Mgr. Gregorovičová, Ing. Maňásek, Ing. Novák, pí Smolková, další viz prezenční listina
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Problematika školského obvodu
2. Předžalobní výzva k zaplacení pokuty – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
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. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p. Večeřu. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program VIII. zasedání:
1. Problematika školského obvodu
2. Předžalobní výzva k zaplacení pokuty – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
a ověřovateli zápisu p. Stokláska 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. VIII/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Problematika školského obvodu
Starosta Mysločovic shrnul dění od 1. 4. 2019 – na jednání 1. 4. se zastupitelé shodli na tom, že uzavření
dohody o školském obvodu je podmíněno souhlasem obcí s návrhem naší dohody a uhrazením pohledávek.
Konstatoval navýšení počtu přijímaných prvňáků, přijímány budou děti z Mysločovic a spádových obcí do
stanovené kapacity. Ze strany MŠMT získala ředitelka školy informaci, že můžeme přijmout pouze 19 žáků, do
té doby jsme počítali s volnou kapacitou 54, neměli jsme potřebu řešit navýšení kapacity, počítalo se
s uzavřením dohody o školském obvodu s obcemi. Z tohoto důvodu proběhla ve středu minulý týden ve škole
schůzka zástupců obcí, starosta přítomné obeznámil se stanoviskem naší obce. Ve čtvrtek minulý týden se
ozvali z krajského úřadu s tím, že vyjádření pracovníka MŠMT není správné, v pátek se starosta snažil domluvit
schůzku na kraji, ale z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců kraje se uskutečnila až v pondělí odpoledne. Na
schůzce bylo Mgr. Vallovou a Mgr. Blechou starostovi a ředitelce školy vysvětleno, že vyjádření z MŠMT není
správné. Bylo konstatováno, že odchází 2 třídy deváťáků. Současní sedmáci, kterých je ve třídě už na výjimku
32 a ke kterým ještě přibude 1 další žák, se budou dělit, budou dvě osmé třídy. Po projednání byla doporučena
kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy.
V jedné třídě ročníku může být 30 žáků. Ředitelka zjišťovala situaci v obcích, v Machové a Míškovicích je po 1
budoucím prvňákovi vyžadujícím pomoc asistenta, tím dochází ke snížení počtu budoucích žáků 1. třídy z 30 na
28. Jsou vyhlášena kritéria, přednost mají děti ze školského obvodu, dále budou upřednostněny ty, které budou
mít sourozence v ZŠ, ze zbylých dětí se bude do 28 losovat.
Starostka Hostišové – proč nejsou možné dvě první třídy? Ředitelka školy – dvě 9. třídy budou nahrazeny
dvěma 8. třídami, nejsou kmenové třídy. Starosta Mysločovic – navýšení kapacity do 1. září se dá stihnout,
čeká se na vyjádření obcí a splacení pohledávek, pak by byly finance na zbudování další 1. třídy. Starostka
Hostišové – prostory jsou? Ředitelka – ano, musely by se upravit. Ing. Vítková – prostory jsou, jak je možné, že
nejsou kmenové třídy? Ředitelka – žáci byli před rozšířením prostor v odborných učebnách, nyní mají obnovené
odborné učebny, nechtějí, aby odborné třídy byly současně kmenovými. Pan Foukal – rekonstrukce školy byla
dělána s tím, že budou zajištěny dvě třídy v ročníku. Starosta Mysločovic – o tom nic neví, změnou odborných
učeben na kmenové bychom se vraceli nazpátek. Pan Foukal – kde se stala chyba, že nejsou prostory?
Starosta Mysločovic – obce nemají uzavřeny dohody. Pan Foukal – mluvilo se o miliónových pohledávkách vůči
obcím. Ing. Bureš – žádné nejsou, úvěr naše obec čerpala, splácí ho také jen naše obec. Starosta Mysločovic –
na základě výpovědi obcí byla dohoda o školském obvodu nakonec vypovězena i naší obcí. Pan Foukal – proč
do ukončení soudu neuzavřít dohodu, že sem budou chodit žáci z okolních obcí? Starosta Mysločovic – nebude
uzavřena dohoda o školském obvodu s tím, že bude zase vypovězena, aniž by byly uhrazeny pohledávky.
Starosta Lechotic předložil návrh dohody, který byl pro nás nepřijatelný, my jsme také dali návrh, Machová také.
K návrhu Machové jsme dali stanovisko, které bylo obcemi posouzeno, všechny připomínky jsme až na jednu
(schvalování rozpočtu obcemi) zapracovali do nového návrhu dohody. Starosta Machové – návrh Machové byl
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odeslán v prosinci, Vámi projednán v dubnu. Na jednání 1. 4. rozhodli Mysločovice o vlastním návrhu, jejich
dohodu jste shodili. Starosta Mysločovic – neshodili, akceptovali jsme ji kromě jednoho bodu. Starosta Machové
– nebyla schůzka k projednání dohody. Starosta Mysločovic – uzavření dohody je záležitostí obou stran, ale
v zákoně není psáno, že si budete diktovat podmínky. Ing. Vítková – co se stalo, že ze schůzky sešlo? Starosta
Mysločovic – byl dlouhodobě nemocný, uznal, že nebylo zasláno obcím vyjádření o projednávání dohody.
Pan Kaláb – vraťme se k podstatě. Škola prostorovou kapacitu má, za určitých podmínek je možné otevřít další
třídu. Jak se k tomu budou stavět na kraji, že se bude navyšovat počet tříd? Kapacita školy může být navýšena.
Ředitelka školy – ano, může být navýšena, pokud dá souhlas zřizovatel a budou k tomu splněny podmínky. Pan
Kaláb – z kraje snad může být nařízeno navýšení kapacity. Ředitelka školy – povinností jakékoliv obce je, aby,
pokud nemá školu, uzavřela dohodu o školském obvodu a zajistila tak docházku dětí do školy. Kraj konstatoval,
že zajištění docházky dětí do školy je věcí samospráv, tedy obcí. Starosta Mysločovic – kraj je pouze poradní
orgán, rozhodují zastupitelé. Ale kraj může v určitých případech nařídit. Ředitelka školy – třídy můžeme
naplňovat pouze do počtu 32 žáků, musí se dodržovat hygienické předpisy, brát ohled na velikost tříd. Pokud by
se něco stalo při vyšším počtu žáků ve třídě, tak je za to zodpovědná ona. Starosta Machové – ve Zlíně běžně
překračují, je to jen o pokutě.
Starostka Hostišové – v březnu jim ředitelka na schůzce sdělila, že není problém s prvňáky, to je teď
vysvětleno. Pak seděli a dali požadavky k naší dohodě, ustoupili a měli jeden důležitý požadavek – podílet se
na tvorbě rozpočtu. Starosta Machové – podotkl, že faktury se týkají jen školských zařízení. Starostka Hostišové
– dohoda Mysločovic už ve dvou obcích neprošla, u nich asi také v této podobě neprojde. Napadlo ji řešení –
vytvořit školský obvod, a dokud nebude dohoda o hrazení výdajů tak platit paušál 2 000 Kč/žáka. Nebude tlak
a bude se moct dál jednat.
Starosta Machové – chtějí faktury zaplatit, chtějí ale vysvětlení jednotlivých položek výdajů, na opakované
dotazy jim nebyla podána dostatečná odpověď. Mysločovice by si mohly klidně pořizovat zlaté kliky na dveře.
Starosta Mysločovic – byl zmíněn paragraf 180, aby bylo jasno, tak až teď se vytváří dohoda dle tohoto
paragrafu, ukončená dohoda o školském obvodu se odkazovala jen na paragraf 178 školského zákona, dohoda
ohledně placení výdajů vzešla ze schůzek obcí. Starosta Machové – nebude platit za něco, co neví, čemu
nerozumí. Starostka Hostišové – na družinu jsou vyčísleny výdaje, ale není odečtena úplata od rodičů. Starosta
Lechotic – dostanou obce zpět peníze, které nebyly odečteny? Starosta Mysločovic – nedrželi jsme se
v původní dohodě paragrafu 180, dohoda, pokud se nedohodneme jinak. Ing. Vítková – už se to řeší od dubna
2018, v prosinci se řeklo, že se chceme dohodnout, protože nebyla písemná dohoda ohledně placení výdajů.
Řeklo se, že se vytvoří dohoda s určitými pravidly. Rozporuje paušál starostky Hostišové a to, že jsme pod
tlakem.
Starosta Mysločovic – zástupce ředitelky zaslal mailem starostům článek z Učitelských novin o podobné situaci
v Pardubicích. Kontaktoval paní, se kterou byl rozhovor dělán, poslala mu podklady. Mají podobný problém jako
my. Propočítali se k paušálu 2 470 Kč/rok/žáka. Stanovení paušálu by určitě zabránilo dohadům ohledně
výdajů, naše škola si také nechala nově přepočítat stanovování nákladů na energie.
Pan Kaláb – jeho představa je taková, že pokud obce chtějí obvod, musí spolu spolupracovat, sedm obcí je pro,
ale Mysločovice jsou proti, měli by se obce dohodnout, co bude za 10 let. Starosta – přijde do obchodu, vezme
si 10 rohlíků, ale nebude je chtít zaplatit, je to v pořádku? Paní Vaculíková – na začátku bylo řečeno, že není
kapacita, teď, že bude, pokud budou uzavřeny dohody a uhrazeny pohledávky. Ing. Bureš – varna nebyla,
kapacita nebyla, sháněli se dotace atd., podařilo se, nikdo nám z okolních obcí nepomohl, nezajímal se.
Nakonec se nepodíleli ani na úvěru. Ani nás nenapadlo, že by obce vypověděly dohodu, když se nemusí podílet
na investicích. Přišel návrh dohody od obcí, ale nemůžeme s některými podmínkami souhlasit. Starosta
Machové – pokud dělám takovou investici, tak se dopředu zajímám a jednám. Jednalo se, byly obce
u výběrového řízení? Pan Foukal – byl členem školské rady a vyzýval např. ředitelku, aby jednala s obcemi. Ale
nic nebylo, až se jednalo na hasičské zbojnici o splátkovém kalendáři. Starosta Mysločovic – nikdo se nestaral
ohledně školy, když ji hygiena chtěla zavřít. Byly zmíněny peníze na rekonstrukci, ty my ale nepožadujeme, teď
se bavíme o penězích na školská zařízení, družinu a varnu. Pan Kaláb – jak dlouho se bavíte? Starosta
Mysločovic – 2 roky. Z fóra – vy hledáte cestu, jak to nevyřešit, ne jak to řešit. Starosta Machové – starosta
Mysločovic přislíbil 26. 3. jednání o protinávrhu dohody Machové, ale nebylo. Starosta Mysločovic – na jednání
zastupitelstva 1. 4. byl protinávrh schválen zastupiteli Mysločovic. Starosta Machové – sešli jsme se dnes.
Ing. Vítková – od dalšího jednání se zatím upustilo. Starosta Mysločovic – vy požadujete odsouhlasovat
rozpočet, ale my to nechceme, navrhujeme informování o rozpočtu. Ing. Bureš – pokud nebude schválen
rozpočet školy, tak nebude rozpočet naší obce. Pan Kaláb – mělo by jít vidět, kam peníze jdou.
Pan Foukal – není reálné uzavřít dohodu o školském obvodu. Ing. Vítková – o navýšení kapacity musí být
požádáno do 30. 4.? Starosta Mysločovic – potřeba jsou k žádosti v mimořádném termínu min. 3 měsíce. Na
schůzce minulý týden informoval o tom, že je potřeba 7 dní na svolání jednání zastupitelstva, následně 15 dní
na zveřejnění obecně závazné vyhlášky atd. Ing. Vítková – snaha je uzavřít dohodu. Pan Foukal – soud
probíhá, může to trvat i dva roky, do té doby nebude dohoda? Starosta Mysločovic – žaloba k soudu byla dána
na návrh obcí, požadovali soud. S pohledávkami cca 0,75 mil. Kč nepůjde do navýšení kapacity. Pan Foukal –
jste jediná škola, která nestojí o prvňáky.
Starosta Lechotic – Obec Mysločovice dává všechny peníze určené pro školu do školy kromě peněz na úvěr,
platíte ho kompletně z peněz na školu. Ing. Bureš – řešili jsme hřiště, potřebujeme tvořit rezervu na střechy
školy v havarijním stavu, nechali jste nás v tom. Celkem, i s investicemi, nakonec dáváme do školy v přepočtu
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na žáka větší částku, než na žáka dostáváme. Pan Foukal – pokud má obec na něco poslat peníze, tak má
právo do toho mluvit. Projekt k rozšíření kapacity byl špatný. Nestavte, když na to nemáte. Ing. Bureš – do roku
2013 byl špatný systém financování školy, než se něco uhradilo, tak tomu předcházelo složité jednání. Pan
Foukal – pokud máte něco konkrétního k hrazení, tak nás přizvěte, budeme jednat. Máte pro prváky místo?
Starosta Mysločovic – nemáme, nejsou finance na úpravy.
Ing. Vítková – informace se mění, poslední stav je, že není třída – prostory. Před rokem, i když obce nezaplatily
za školská zařízení, tak byly informovány, že nebude družina, ještě v září nebylo jisté, zda bude. Dohoda
o školském obvodu snad bude uzavřena, pod tlakem, podmínky zápisu, kritéria se mění. Je to dle ní
manažerské selhání. Ředitelka školy – na 6. 12 2018 svolala zástupce obcí do školy, upozorňovala je na to, co
se může stát, když vypoví školský obvod. Jejich povinností bylo zajistit si školský obvod a říct rodičům, kam
půjdou jejich děti do školy. Starostka Hostišové – obvod vypověděli, ale chtěli hned uzavřít novou dohodu.
Starosta Machové – v zápise z jednání zastupitelů Mysločovic je napsáno, že obce vypověděly, aniž by měly
novou dohodu, ale oni chtěli jednat. Starosta Mysločovic – lépe je první se dohodnout na nové dohodě a pak
ukončit původní. Důvod výpovědi byly finance, aby obce nemusely platit. Starosta Machové – nevěděli, co
budou platit, tak vypověděli. K družině – vznikla mystifikace, rodiče můžou platit až 120 % výdajů, zeptejte se
rodičů, zda jsou ochotni platit více jak 100 Kč/měsíc, dle něj to není problém. Jak to, že si škola dělala sociální
průzkum bez vědomí rodičů. Zeptejte se, zda chtějí platit více, pokud ano, tak my si pak rozhodneme
o příspěvku na školní družinu. Starosta Mysločovic – neřeší to ale problém varny. Ředitelka školy –
v kompetenci zřizovatele není stanovení úplaty za družinu, rozpočet školy je zveřejněn na stránkách školy,
strategií školy je, že energie jdou na vrub školy, aby to bylo spravedlivé, ZUŠ i Tymy Holešov se také v rámci
užívání prostor nepodílejí na energiích. Starosta Machové – vyhláška dává možnost požadovat v úplatě
až 120 %. Ředitelka školy – nezastává jeho názor. Pan Foukal – bude pro naše děti místo ve škole? Dohodu
nelze stihnout uzavřít, odcitoval §. 178 školského zákona: „Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, … Obec a) zřizuje a zrušuje základní školu, nebo
b) zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.“ Starosta
Mysločovic – ptejte se, zda má Vaše obec zajištěn školský obvod. Pan Foukal – je to pro něj nová informace,
jste jediná škola, o které ví, že nestojí o prvňáky. Ředitelka školy – před rokem starosta jedné okolní
nejmenované obce prohlásil, že je mu to jedno, že si rodiče zajistí školu jinde. Ing. Bureš – okamžikem
vypovězení školského obvodu je to starost obcí zajistit školu.
Ing. Vítková – pokud by se nerozdělovala sedmá třída na dvě osmé, tak by mohly být dvě první třídy. Starosta
Mysločovic – hypoteticky je to možné. Přítomní bez identifikace – paní ředitelko vy dohodu nechcete. Ředitelka
školy – do minulého roku to bylo bez problémů, obce nezaplatily fakturu za rok 2017 a vypověděly dohodu. ČŠI
hodnotí naši školu jako jednu z nejlepších. Starosta Machové – pokud to tak půjde dál, tak to bude škola jen pro
Mysločovice. Ředitelka školy – řídí se zákony, musí respektovat zřizovatele. Starosta Machové – jak jste se
bránila, že Vám sebrali 1 mil. Kč? Ředitelka školy – vidí to jako férové, že pokud je situace taková, že z 321 je
pouze 56 žáků z Mysločovic a v družině z 90 je 75 žáků cizích, aby ten úvěr se platil z těchto peněz, není
povinností převádět všechny peníze škole.
Starosta Lechotic – co řekl kraj k tomu, že budou děti po zápise odmítnuty? Ředitelka školy – krajem bylo
doporučeno přijmout 28 dětí, ve škole by mělo být 339 žáků, rozpočet na pedagogy dostali na 331 žáků. Nic se
nestane, ze zákona jsou povinni přijmout děti ze spádové oblasti, přijmou 11 Mysločáků + 17 dětí do 28. Ke
stanovení kritérií využila stanovisko ombudsmanky, doplnila nediskriminující kritérium „sourozenci“. Losování
proběhne pravděpodobně 29. 4. v 11:00 hodin. Záleží na tom, kolik dětí přijde k zápisu, v případě, že jich přijde
víc, tak proběhne losování za přítomnosti notáře. Rodiče, kteří neuspějí, pak mají lhůtu na nahlédnutí do spisu,
9. 5. by měl být vyvěšen seznam přijatých a nepřijatých, Nepřijatým bude odesláno rozhodnutí, rodiče mohou
podat odvolání.
Přítomní bez identifikace – proč je zápis tak pozdě? Ředitelka školy – k žádosti o odklad je potřeba vyjádření
poradny, lhůty jsou dlouhé, zápis se může konat v termínu od 1. do 30. 4. Termín zápisu byl stanoven tak, aby
rodiče mohli k zápisu donést papír ohledně odkladu docházky. Ředitel musí rozhodnout do 30 dnů od zápisu.
Starosta Machové - § 178, odst. 3: „Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný
školský obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1, krajský úřad
opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský
obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců.
Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle věty první může podat obec, pro jejíž území nebo jeho část
je vytvořen nebo na ně rozšířen školský obvod nebo společný školský obvod základní školy, a dále obec, která
zřizuje danou základní školu nebo je členem svazku obcí, který zřizuje danou základní školu. Pokud dojde
některým ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce nebo jeho část, pozbývá
opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti.“ Starosta Mysločovic – podmínky k výuce musí být
splněny, nemůže to nařídit škole, která nemá podmínky.
Přítomní bez identifikace – vraťme se k návrhu starostky Hostišové. Starosta Mysločovic – máme vůli jednat,
ale zastupitelé Mysločovic nechtějí jednat s obcemi ohledně rozpočtu, už z minula si pamatujeme na
handrkování ohledně pořízení smažící pánve. Ing. Bureš – zlaté kliky tam nemáme. Starosta Machové – dal to
jen jako příklad. Přítomná ze Sazovic – když v minulosti žádaly Mysločovice o lavičku do autobusové čekárny
u školy, tak ji Obec Sazovice dala. Pan Foukal – zvažovalo se, že by zřizovatelem školy byl svazek obcí?
Starosta Mysločovic – ano, ale obce nechtěly dát finanční vklady do svazku. Starosta Lechotic – nápad to byl
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jeho, aby škola byla svazku obcí, ale nechtěl se o tom nikdo bavit, bavilo se tehdy ohledně dofinancování školy,
investic na varnu, bylo to zamítnuto. Starosta Mysločovic – tato varianta proběhla, ale nebyla odsouhlasena.
Jsme pro, ale ať se každá obec podílí na vkladu. Ing. Bureš – pokud starosta Lechotic něco zpracoval, ať to
předloží. Starosta Lechotic – pokud někam pošle milion, tak to bude v majetku jiné obce, lépe dobrovolný
svazek obcí.
Starostka Hostišové – jak se stavíte k mému návrhu o paušálu? Starosta Mysločovic – nemá problém
s paušálem za žáka. Pan Sanytrák – proč vydíráte rodiče přes děti? Handrkujete se o peníze, je problém
s prvňáky. Starosta Mysločovic – vzneste tuto otázku na své zastupitelstvo. Pan Sanytrák – vyplavalo to při
zápisu prvňáků. Ing. Bureš – ptejte se svých zastupitelů, proč Vám nedali informace. Pan Utinek – když Vaši
zastupitelé vypověděli školský obvod, tak jakou měli představu? Pan Sanytrák – zastupitelé chtěli platit, ale za
co, proč jim neřeknete, za co to je? Starosta Mysločovic – my s tím nemáme problém. Ing. Bureš – rozpočet
školy je zveřejněn, je to cca 70 tis. Kč za obec a školská zařízení ročně, zbytečně se to rozpitvává. Starosta
Machové – požadoval informace od účetní školy, ale nemá je. Starosta Mysločovic – pan starosta Machové
komunikuje maily s účetní školy ohledně upřesnění výdajů od pondělí, účetní mu mailem odpovídala, jsou
požadovány další podrobnější informace, pí účetní je, vzhledem ke čtvrtletní účetní závěrce a mzdovým
termínům, přislíbila dodat později.
Starostka Hostišové – pojďme najít řešení, nebavme se o věcech, které rodiče nezajímají. Starosta Machové –
u nich úhrada faktury neprojde. Starostka Hostišové – navrhuje uhradit jednu fakturu. Starosta Mysločovic,
p. Utinek – jsou pro zaplacení obou faktur, p. Jurášek – stačí uhradit jednu fakturu. Starosta Mysločovic – soud
nerozhodne o úhradě faktur, ale o principu, zda mají obce platit za školská zařízení.
Pan Foukal – bude nebo nebude místo pro prvňáky? Starosta Mysločovic – bude 28 míst.
Zasedání opustili skoro všichni hosté vč. starosty Lechotic a starosty Machové.
Ing. Vítková – dohoda byla postupně sjednávána, ale nakonec se zadrhla. Starosta Mysločovic, ředitelka školy
– pokud by obce dohodu nevypověděly, tak byl obvod a nebyl problém. Nechceme investovat nyní do toho, aby
se zajistila další třída pro prvňáky. Ing. Vítková – pokud bude počet dětí narůstat, tak se budou měnit odborné
učebny na kmenové. Ředitelka školy – paní starostka Hostišové byla u jednání od začátku, věděla jste, jak se
financovalo, nerozporovala jste dosud roky s neodečtením úplaty v družině. Starostka Hostišové – pojďme se
posunout dál, domluvme se na půlce (pozn. úhrady faktur). Ing. Bureš – nevěří některým starostům, že by se
donekonečna neodvolávali a respektovali první rozhodnutí soudu. O děti stojíme.
Přítomný bez identifikace – o dohodě by měli jednat zastupitelé mezi sebou, jako rodič dítěte je postaven do
tlaku, zápisy probíhaly, nepředpokládal, že by to takto dopadlo. Ředitelka školy – pozvali zástupce obcí do
školy, informovali je, co by následovalo. Starostové měli po vypovězení dohod informovat občany, co nastalo,
aby se rodiče mohli zařídit. Přítomný bez identifikace – mělo se to udělat tak, aby nyní děcka do školy šla,
dáváte to dohromady, vyznívá to tak, že se vydírají rodiče. Ředitelka školy – než to vypověděli, ptali se Vás,
kam půjdete do školy, řekli Vám důsledky? Ing. Bureš – s obcemi, se kterými je možná dohoda, se dohodneme.
Pokud budete mít nájemce, který Vám neplatí, tak si od něj necháte mluvit do toho, co platíte?
Přítomný bez identifikace – obce chtějí výdaje podrobně. Starosta Mysločovic – upřesnil, že obce chtějí
rozhodovat o rozpočtu.
Starosta Mysločovic požádal zbylé zastupitele Mysločovic, aby se vyjádřili ohledně úhrad faktur – dříve
stanovené podmínky uzavření nové dohody. Pan Večeřa je pro dvě faktury, ing. Bureš je pro jednu fakturu,
p. Stoklásek pro jednu fakturu, ing. Kutra pro jednu fakturu. Starosta konstatoval, že čtyřem zastupitelům stačí,
když pro uzavření nové dohody – s paušálem, bude uhrazena jedna faktura. Jak vysoký paušál? Pardubice mají
propočet na cca 2,5 tis. Kč. Starostka Hostišové – navrhuje 2 tis. Kč na žáka s trvalým pobytem.
Ing. Vítková – dohoda je před dokončením, je škoda, aby nebyla uzavřena, informace se mění. Spolu se
zastupiteli Mysločovic projednala text dohody o paušálu na žáka, podkladem byla dohoda z Pardubic, dohodli
se na konečné verzi – paušál 2 000 Kč/žák/rok. Ředitelka školy – situace se vyvíjí, MŠMT něco tvrdilo, už se
k tomu nehlásí, kraj dal stanovisko. Ing. Vítková – jak s družinou? Starosta Mysločovic, ředitelka – bude, pokud
bude hrazeno.
Je potřeba zrušit stávající návrh dohody z 1. 4. 2019 a schválit nový. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice revokuje bod 2. usnesení č. VII/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. VIII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje návrh a uzavření Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01, paušální platba 2 000 Kč/rok na jednoho
žáka s trvalým pobytem. Starosta je oprávněn podepsat dohodu jen v případě úhrady faktury za školská
zařízení za rok 2018.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. VIII/2019
Do budoucna by se měla uzavřít dohoda bez paušálu. Ing. Vítková se spolu se zastupiteli Mysločovic shodla na
tom, že další jednání zástupců obcí ohledně této dohody, se uskuteční 15. 5. 2019. Dřívější termín není možný
z důvodu květnových svátků a auditu v Mysločovicích (6. – 10. 5.).
Starosta – návrh usnesení: „ Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v případě uzavření Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy příslušnou Obecně závaznou vyhlášku č. X/2019, kterou se
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stanoví část společného školského obvodu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové
organizace.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. VIII/2019
2. Předžalobní výzva k zaplacení pokuty – Jižní vodárenská, a.s.
Požadují po nás zaplacení pokuty za to, že jsme jim k plné moci pro účast na valné hromadě Vaku nedodali
výpis z usnesení zastupitelstva. Přitom starostou byla zaslána plná moc s ověřeným podpisem a schvalovací
doložkou. Povinnost zaslat výpis z usnesení nám nevyplývá z žádných dokumentů. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v záležitosti předžalobní výzvy Jižní vodárenské, a.s. k zaplacení
smluvní pokuty nezaplacení smluvní pokuty a předání celé záležitosti právnímu zástupci obce Mgr. Jančíkovi
k řešení.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. VIII/2019
3. Různé
Ořez dubu u márnice (viz minulá zasedání) – p. Radovan Kučera je plátcem DPH, ale nabídnutá cena
prací za 8 900 Kč byla bez DPH. Aby nedošlo k navýšení ceny, starosta získal nabídku p. Víta Ševečky za tu
samou cenu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 6. usnesení
č. VII/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. VIII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat ošetření dubu u márnice firmě
p. Víta Ševečky a pověřuje starostu zadáním prací za 8 900 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. VIII/2019
Rozpočtové opatření k volbám do EP – zatím jsme neobdrželi dotaci ke krytí výdajů na volby, ale už nám
vznikají výdaje se zajištěním materiálu k volbám. Je potřeba zapojit do rozpočtu. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši 1 000 Kč k volbám do
Evropského parlamentu ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8 usnesení č. VII/2019
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 6. 5. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 17. 4. 2019
ve 22:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rekapitulace usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 17. 4. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program VIII. zasedání:
1. Problematika školského obvodu
2. Předžalobní výzva k zaplacení pokuty – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.
2. Revokuje bod 2. usnesení č. VII/2019.
3. Schvaluje návrh a uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763
01, paušální platba 2 000 Kč/rok na jednoho žáka s trvalým pobytem. Starosta je oprávněn podepsat dohodu
jen v případě úhrady faktury za školská zařízení za rok 2018.
4. Schvaluje v případě uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy příslušnou
Obecně závaznou vyhlášku č. X/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.
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5. Schvaluje v záležitosti předžalobní výzvy Jižní vodárenské, a.s. k zaplacení smluvní pokuty nezaplacení
smluvní pokuty a předání celé záležitosti právnímu zástupci obce Mgr. Jančíkovi k řešení.
6. Revokuje bod 6. usnesení č. VII/2019.
7. Schvaluje zadat ošetření dubu u márnice firmě p. Víta Ševečky a pověřuje starostu zadáním prací za
8 900 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z paragrafu 6409, položky 6901.
8. Schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši 1 000 Kč k volbám do Evropského parlamentu
ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

datum vyhotovení zápisu: 24. 4. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 24. 4. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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