Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 5. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: p. Libor Utinek
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z VII. a VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Valná hromada Vak Zlín, Výzva k vystavení plné moci – 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. Sdělil, že zápisy z VII. a VIII. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ, nebyly
proti nim podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a ing. Kutru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program IX. zasedání:
1. Projednání zápisu z VII. a VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Valná hromada Vak Zlín, Výzva k vystavení plné moci – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. IX/2019
K jednotlivým bodům programu:
Projednání zápisu z VII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Stav kolem pozemku vedle chodníku ke škole (viz minulá zasedání) – protokol z katastrálního úřadu
jsme obdrželi, po vyplnění byl odevzdán zpět.
- Dotace pro JSDHO (viz minulá zasedání) – závěrečná zpráva odeslána na ZK.
Pan Libor Utinek ocenil, že za poslední dva roky jednotka získala dobré vybavení a proškolení, jsou hodnoceni
velmi kladně, za podporu poděkoval. Byla vyhlášena dotace na pořízení dopravního automobilu, náš současný
je z roku 1996, pořídili jsme ho ojetý, najeto má cca 300 tis. km, z STK víme, že jsou tam hraniční emise, byly
problémy s převodovkou. Starosta – ministerstvo vnitra vyhlásilo jednu z posledních dotací, a to 450 tis. Kč na
pořízení vozidla nebo max. 70 % pořizovací ceny vozidla, podmínkou je devítimístná verze. Kraj dále přispívá
300 tis. Kč. Pan Libor Utinek – na podání žádosti je měsíc, musí být podána do 16. 6., zjišťoval nabídky, jako
nejvýhodnější se mu jeví Ford tranzit za cca 730 tis. Kč vč. DPH + povinná výbava za cca 120 tis. Kč bez DPH,
dohromady necelých 900 tis. Kč s DPH. V případě čtyřkolky plus 80 tis. Kč. Ing. Kutra – měla by to být
čtyřkolka. Starosta – je problém s dodávkou aut, je velká poptávka, čtyřkolka je dobrá, bylo by to plus, ale
využili bychom ji? Pan Václav Utinek – jaké jiné značky se nabízejí? Pan Libor Utinek – Ford je nejlepší, jsou to
auta na práci, nejrozšířenější mezi jednotkami. Ing. Kutra – může to potvrdit z vlastní zkušenosti z firmy.
Pan Libor Utinek – u Fordu je i lepší cena, musí se jednat o testované auto, odsouhlasené, s razítkem. Starosta
– jedná se tedy o naši spoluúčast v roce 2020, na autě nemůžou být po dobu udržitelnosti žádné vestavby,
snad jen nosič. Pan Libor Utinek – možná by se pak dalo něco utržit za VW transporter. Starosta – koroze na
něm není, byl dobře vyspraven. Má nabídku na zajištění podání žádosti a administraci, celkem 25,5 tis. Kč.
Pan Libor Utinek - při rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti o dotaci, bylo by dobré ji podat co
nejdříve.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
vnitra na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Mysločovice a spoluúčast obce max. 250 tis. Kč.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. IX/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci a administraci projektu
pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Mysločovice prostřednictvím firmy Expra z. ú. za 25,5 tis. Kč.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. IX/2019
- Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – doložení stavebního povolení je v podmínkách
dotace prodlouženo o rok, soutěžit zhotovitele můžeme až po vydání stavebního povolení. Stále se čeká na
rozhodnutí k žádosti o dotaci. Je potřeba prodloužit výkon inženýrské činnosti do 30. 6. 2019 z důvodu
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náročnosti. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 4. usnesení č. IX/2019
- Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulé zasedání) – změna způsobu
využití pozemku zatím neprovedena, zatím nebyl dodán geometrický plán.
- Užívání pozemku p. č. 389 (viz minulá zasedání) – úkol pro zastupitele, jednat i s uživatelem čp. 178, trvá.
- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – spolu s projektantem se jednalo u Lesů ČR ohledně vedení trasy, nepovolují žádné křížení toků,
jsme na původní variantě, je tam ochranné pásmo rybníku, ing. Kutra zkusí jednat s majitelem dotčeného
pozemku o posunutí vedení. Ing. Kutra – předseda TJ SOKOL by rád přišel a konzultoval vedení kanalizace na
pozemcích TJ SOKOL, požádal p. Juráška, aby svolal schůzku na OÚ.
Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulá zasedání) – chybí instalovat znak
obce, koberec a mikrofon audio.
Volební program (viz minulá zasedání) – bude zveřejněn na stránkách obce, úkol pro starostu trvá.
- Smlouva o zřízení věcných břemen s manželi Kudláčkovými (viz minulá zasedání) – zavkladována do
katastru.
- Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – čeká se na výsledek žádosti o dotaci, Je
potřeba prodloužit výkon inženýrské činnosti do 30. 5. 2019 z důvodu náročnosti. 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: „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu 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 5. usnesení č. IX/2019
Starosta – pí Doleželová požaduje prostory pro minimuzeum. Snad by se po rekonstrukci střechy daly půdní
prostory z ½ k tomu využít. Zastupitelé probrali možnosti umístění minimuzea.
- Kulturní akce v roce 2019 (viz minulá zasedání) – vítání občánků se zajišťuje.
- Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – úkol pro p. Juráška, zajistit další dva návrhy, trvá.
- Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – starosta jednal s p. Chládkem ohledně výměry
pozemku, kterou je ochoten odprodat, nepůjde pod cenu 30 tis. Kč. Starosta navrhuje odkupovat všechny
pozemky v této lokalitě, před domy, za tu samou cenu bez ohledu na výměru. Pozemek p. Ponížila odkoupit za
5 tis. Kč, jedná se o přístup na jeho pozemek. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje pro urovnání sousedských vztahů a zajištění přístupu občanů k hřišti v případě souhlasu všech
dotčených odkoupení pozemků v lokalitě za ubytovnou, před domy, za 30 tis. Kč za jeden pozemek,
a pozemku pro přístup na pozemek za 5 tis. Kč s tím, že veškeré náklady spojené s odkupem uhradí obec.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. IX/2019
Starosta – v rámci výstavby poldru od Lechotic je plánován biokoridor, vlastníci dotčených pozemků s tím
nesouhlasí, pozemkový úřad je ochotný finance investovat do jiné zeleně v katastru obce, dotace k tomu
nejsou, PÚ by zajistil financování z vlastních prostředků, zatím je to v jednání. Starosta navrhl vysazování za
Saláškem.
- Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
obdrželi jsme usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, řízení se zastavuje, po nabytí právní moci
bude věc postoupena Krajskému úřadu Zlínského kraje. My se můžeme odvolat k Nejvyššímu soudu ČR, dle
sdělení právního zástupce by to nebylo účelné. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje nedovolávat se k Nejvyššímu soudu ČR ve věci žaloby proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů
na školská zařízení.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. IX/2019
- Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – smlouva k projekčním pracím čeká na
uzavření.
- Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – práce na úpravě prostoru u pomníku začnou
po 20. 5.
- Průběh výstavby k Machové (viz minulá zasedání) – starosta požádal o přípojné místo pro elektriku
k veřejnému osvětlení, předělávala se i revizní zpráva, obdrželi jsme návrh smlouvy o připojení, poplatek 2x
6 250 Kč. Bude se uzavírat smlouva o odběru elektřiny s naším dodavatelem. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12514951 s E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů spojených s připojením ponížením výdajů na paragrafu
6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. IX/2019
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Dodělat bezdrátový místní rozhlas – úkol trvá.
- Platby za školská zařízení za rok 2018 (viz minulá zasedání) – Obec Sazovice nám vrátila zpět obě
faktury, za rok 2017 a za rok 2018.
- Informace z DSO Mikroregion Žídelná (viz minulé zasedání) – starosta upřesnil, že žádost o dotaci na
vytvoření pasportu kanalizace je podána, do konce srpna 2020 by pasport měl být hotov a předán.
- Žádost Zemědělské společnosti KLM s.r.o., změna nájemní smlouvy viz minulé zasedání) – starosta
upřesnil, že se jedná se o vyřazení části p. č. 711, výměry 260 m2, z pronájmu.
- Návrh Dodatku smlouvy o dílo ke změně č. 1 ÚP Mysločovice (viz minulé zasedání) – bude uzavřen.
- Nový vzhled obecních stránek (viz minulé zasedání) – zpracovává se.
- Stojan na kola do altánku pod hřbitovem – úkol pro p. Utinka trvá.
Projednání zápisu z VII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
- Problematika školského obvodu – dne 30. 4. starosta Lechotic napsal, že paušální úplata je dle něj vyšší
než dosud fakturované částky Starosta – výdaje ve školských zařízeních byly od roku 2018 kráceny z důvodu
jejich nehrazení obcemi, zdokumentoval vývoj fakturace za žáka od roku 2014. Návrh paušálu
2 tis. Kč vyšel od Obce Hostišová, on sám by byl i pro 2,5 tis. Kč. Paušál by měl sloužit k úhradě výdajů celé
školy, ne jen na školská zařízení, do školy dáváme víc, než přijde od státu, odpadlo by handrkování ohledně
toho, co se z toho může hradit. Zastupitelé po projednání konstatovali, že: 1) paušál 2 tis. Kč vyšel z návrhu
Obce Hostišová a vyplývá z plánovaných výdajů školy na další období; 2) na jednání zastupitelstva 1. 4. jsme
nebyli připraveni na účast zástupců obcí a jejich občanů, nebylo k dispozici nahrávací zařízení, přítomní se
v diskusi kolikrát ani neidentifikovali. Nebylo v našich silách zaznamenat vše, protože diskuse byla místy
bouřlivá. Kdyby nás s účastí seznámili dopředu, mohli jsme se připravit. Ing. Burešem byli vyzváni k dodání
záznamu a jeho přepisu, pokud chtějí, abychom uváděli vše doslovně; 3) při tvorbě návrhu dohody na jednání
zastupitelstva šlo o uzavření dohody, s paušálem 2 tis. Kč nebyl problém; 4) z důvodu prostorové kapacity
zatím nelze navýšit počet žáků přijímaných do 1. třídy.
K mailu starosty Machové z 1. 5. zastupitelé konstatovali, že: 1) ve škole nám udělají propočet k výši platby za
žáka; 2) rozvojem do budoucna je myšlen např. nákup dalšího vybavení do kuchyně; 3) ochota jednat byla
vždy i na straně Mysločovic, o čemž svědčí i to, že po jejich odchodu z jednání našeho zastupitelstva 1. 4.
proběhlo jednání s Obcí Hostišová a ing. Vítkovou, členkou zastupitelstva Machové, díky tomu došlo k dohodě
s Obcí Hostišová. Zastupitelka Obce Machová také pracovala na znění dohody, věřila v kladný výsledek na
plánovaném jednání zastupitelstva Obce Machová, domluvili jsme se na schůzce k možnému upřesňování
případně uzavřených dohod o školském obvodu. Schůzka se uskuteční 15. 5. 2019, bude se jednat ohledně
stávající dohody o paušálu nebo dohody ohledně výdajů dle § 180 školského zákona. Paní Pitříková navrhla,
aby se schůzky účastnily i účetní obcí a účetní školy. Zamezilo by se tím zbytečným dohadům a neporozumění
do budoucna. Znovu připomněla, že se obcím fakturovalo dle uhrazených výdajů, způsob úhrady nebyl
výslovně v dohodě o školském obvodu uveden. Fakturujeme provozní výdaje, obce měly vždy možnost nechat
si předložit podrobnosti k výdajům, v tom jim nikdo nebránil a vycházelo se jim vstříc. I letos to některé z obcí
využily. Žádná z obcí nemůže tedy tvrdit, že jí nebylo umožněno zjistit podrobnosti k tomu, za co platí. A ještě
k úplatě za školní družinu – ano, neodečítala se od výdajů, takto se postupovalo od fakturace za rok 2014,
obcemi to nebylo rozporováno, veškeré finance od obcí byly následně přeposílány škole, Obec Mysločovice si
z nich nic nenechávala.
Od ředitelky školy máme z 1. 4. žádost ke zvýšení počtu žáků v ZŠ z 350 na 400 a dále žádost ke zvýšení
počtu žáků ve školní družině z 90 na 119. Zastupitelé se již dříve shodli na tom, že kapacitu navýšíme jen
v případě uzavření dohody o školském obvodu. Po jednáních, která probíhala během měsíce dubna, se
k uzavření školského obvodu se všemi obcemi nedospělo. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném
termínu – zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole z 350 na 400 s účinností od 1. 9. 2019
u právnické osoby Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace. Zastupitelstvo obce
žádá z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona o prominutí zmeškání termínu pro
předložení žádosti.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 1, proti 6, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu – zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školní družině z 90 na 119 s účinností od 1. 9. 2019 u právnické osoby Základní škola a mateřská škola
Mysločovice, příspěvková organizace. Zastupitelstvo obce žádá z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst.
2 školského zákona o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 1, proti 6, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
Pro případné schvalování aktuálního návrhu Dohody o vytvoření společného školského obvodu ostatními
obcemi je třeba změnit termín v čl. IV. z 2. 5. 2019 na 15. 5. 2019. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje aktualizaci znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu v čl. IV. Této
dohody.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. IX/2019
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- Předžalobní výzva k zaplacení pokuty – Jižní vodárenská, a.s. (viz minulé zasedání) – vyjádření
odesláno.
2. Valná hromada Vak Zlín, Výzva k vystavení plné moci – Jižní vodárenská, a.s
Jsme zváni na svolávanou řádnou valnou hromadu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice neschvaluje účast zástupce obce na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., která se koná 16. 5. 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. IX/2019
3. Různé
- Výzva k vystavení plné moci k zastoupení na VH Vak Zlín - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice uděluje plnou moc společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských práv obce
vyplývajících z vlastnictví 1048 ks zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
a.s., IČ: 49454561, sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49 (dále jen „společnost“) o jmenovité
hodnotě 1 000 Kč na akcii, ISIN CZ009048062, případně z vlastnictví akcií je nahrazujících (dále jen „akcie“),
a to k výkonu práva účastnit se veškerých valných hromad společnosti konaných v roce 2019, včetně práva
účastnit se řádné valné hromady společnosti konané dne 16. května 2019, k výkonu práva na těchto valných
hromadách společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat
návrhy a připomínky na takových valných hromadách. Tato plná moc je platná i v případech, kdy právní
předpisy vyžadují zvláštní plnou moc. Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich
ustanoví více, obec souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. IX/2019
- Oznámení pí Brázdilové – nebudou nadále udržovat pozemek před čp. 36, p. č. 355/2, jejímž majitelem je
obec. Pozemek dosud udržovali několikrát ročně. Současná situace jim však nebude nadále umožňovat se
o parcelu starat. Žádají, abychom v rámci údržby obce zařadili i tento pozemek do sečení v rámci úklidu obce.
Zastupitelé – dosud byla domluva taková, že pokud se někdo o obecní pozemek stará, tak se neplatí nájem. Je
potřeba se dotázat, jestli chtějí toto dál respektovat nebo přejít do jiného systému.
- Upozornění p. Kohouta na špatný stav chodníku u hrobu č. 572 – chodník je rozpadlý ve dvou místech,
je potřeba přebetonovat a vyspravit nový chodník, jedná se o havarijní stav. Starosta již zadal opravu.
- Žádost OV KSČM Zlín o souhlas s výlepem plakátů v naší obci v souvislosti s volební kampaní do
Evropského parlamentu – dle zákona mohou vylepovat jen, když je zpoplatněno, my nemáme zpoplatněno
vylepování plakátů, pokud chtějí, tak ať si vylepí, ale my se jim o to starat nebudeme. Vydání příslušné OZV,
která by vylepování plakátů zpoplatňovala, by trvalo min. 15 dní, a to už bude po volební kampani.
- Chodník k Míškovicím – je možno získat dotaci 95 %. Starosta jednal se zbývajícími vlastníky pozemků
pod chodníkem, souhlasí předběžně s uzavřením nájemní smlouvy nebo dají souhlas k provedení stavby.
Zajistil nabídky na projekt, žádost o dotaci se podává v září, odhadované náklady cca 2 mil. Kč.
K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.
71 390 Kč s DPH
Ing. Hana Matušincová
76 800 Kč s DPH
LUKÁCS s.r.o.
81 070 Kč s DPH
Zastupitelé posoudili nabídky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat
projektové práce k „Rekonstrukci chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti K PROJEKT Kročil
a Belžík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 71 390 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. IX/2019
Starosta zajistí nabídku na podání a administraci žádosti o dotaci.
- Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s Bc. Andreou Antošovou,
vlastníkem pozemku p. č. 325/62.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. IX/2019
- Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Tomášem Hronkem
a pí Barborou Holišovou, vlastníky pozemku p. č. 325/50.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. IX/2019
- Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Adamem Hradilem,
vlastníkem pozemku p. č. 325/77.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. IX/2019

4

- Žádost ZŠMŠ o příspěvek 51 tis. Kč na profesionální mytí oken – jedná se o mytí oken ve výškách,
zbytek oken budou mýt zaměstnanci jako doposud. Zastupitelé – jak vypadá rezervní fond školy? Převodem
financí z rezervního do investičního fondu by bylo možné tuto akci pro letošní rok zafinancovat z investičního
fondu. Ing. Bureš zjistí současný stav čerpání rezervního fondu.
- Petice pí Zdráhalové za odvolání starosty a ředitelky školy - zastupitelstvo projednalo znění petice,
doručené na obec ve formě Otevřeného dopisu starostovi obce Mysločovice a ředitelce ZŠ Mysločovice,
konstatovalo, že její dopis je plný polopravd, nepravd a lží, obsahuje dojmy a ne fakta, rádi jí objasní veškeré
skutečnosti na osobní schůzce se zastupiteli, ať si navrhne termín schůzky. Ředitelka školy má v současné
době plnou podporu ze strany zastupitelů, její kvalitní práce pro školu je zřejmá. Na základě její žádosti
ohledně odstoupení starosty obce ing. Bureš – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
odvolání starosty Obce Mysločovice“. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
Starosta seznámil zastupitele s rozhovorem pro MF Dnes, který v souvislosti s posledním vývojem okolo školy
dnes poskytl, informoval o odpovědi na dotazy z Českého rozhlasu.
- Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na provoz Linky bezpečí, z.s.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
- Žádost o podporu provozu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na provoz
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
- Hospodaření ZŠMŠ 1. čtvrtletí 2019 – ing. Bureš seznámil zastupitele s plněním rozpočtu v jednotlivých
střediscích: 1) ZŠ – proporciálně čerpáno na energie a materiál, v opravách a ostatním zatím nečerpáno;
2) ŠJ ZŠ – podobně jako v ZŠ; 3) družina – postupně čerpáno, úplata se vybírá 2x ročně, proto takový příjem ve
výnosech; 4) MŠ – čerpáno poměrně, zatím se hradí běžný, nejnutnější provoz; 5) ŠJ MŠ – podobně jako v MŠ;
6) dětský parlament – sběrové peníze, přijatá dotace; 7) ostatní střediska dle plánu; 8) hospodářská činnost –
výnosy stravné MŠ Lechotice a pronájmy, plněno dle plánu. Hospodářský výsledek za 1 čtvrtletí je kladný.
Rozvaha – stav na účtech nesignalizuje nic výjimečného, vše v normě.
- Starosta informoval zastupitele o zítřejším jednání ke škole na krajském úřadě. Vyzval zastupitele
k účasti, přislíbil ing. Bureš. Pan Václav Utinek – proč jsme nebyli přizváni na páteční schůzku zástupců obcí na
kraji? Starosta Lechotic se vyjádřil v tom smyslu, že jsme se ani nezúčastnili. Starosta – z kraje nic nesvolávali,
starostové sami přišli na kraj jednat, pracovnice kraje se sama divila, že takové vyjádření poté starosta Lechotic
dal.
- Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou STAVAD s.r.o. ohledně záruky na „Rozšíření
kapacity základní školy Mysločovice“ v souvislosti s přetransformováním společnosti.
- Žádost p. Libora Utinka o souhlas s vybudování parkovacího stání pro 3 auta vedle jeho domu,
podél cesty nahoru k lesu – zatím by to jen vysypal makadamem, potřebuje si položit stávající okrajníky podél
cesty. Do budoucna by tam měly být zatravňovací dlaždice. Vše na vlastní náklady. Předložil zastupitelům
plánek se zákresem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Liboru Utinkovi
vybudování nezpevněného parkovacího stání zasahujícího do zeleného pásu na pozemku obce p.č. 445/2
v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. IX/2019
- Příkazní smlouva č. 14181596 k udržitelnosti projektu „Obnova krajinných struktur na k. ú.
Mysločovice“ – dosud uzavřena s ing. Kleperlíkem, žádost ing. Kleperlíkové o převod na její osobu za stejných
podmínek, ing. Kleperlík nemá námitky. Jedná se o činnost mimo dotaci k akci, ověřeno u poskytovatele dotace,
že může být provedeno. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje dohodu
o odstoupení od Příkazní smlouvy č. 14181596 uzavřené 24. 3. 2017 a uzavření Příkazní smlouvy k projektu
číslo 14181596 „Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice“ s ing. Kleperlíkovou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. IX/2019
- Rozpočtové opatření - starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2019 (viz
příloha) a zdůvodnil jim ho. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 178 501,04 Kč. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. IX/2019
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně ve
středu 5. 6. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 5. 2019
ve 22:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 10/2019
Rekapitulace usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 5. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program IX. zasedání:
1. Projednání zápisu z VII. a VIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Valná hromada Vak Zlín, Výzva k vystavení plné moci – Jižní vodárenská, a.s.
3. Různé
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a ing. Kutru.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
Mysločovice a spoluúčast obce max. 250 tis. Kč.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci a administraci projektu pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
Mysločovice prostřednictvím firmy Expra z. ú. za 25,5 tis. Kč.
4. Schvaluje uzavření dodatku č. 2 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.
5. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ se společností
K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o.
6. Schvaluje pro urovnání sousedských vztahů a zajištění přístupu občanů k hřišti v případě souhlasu všech
dotčených odkoupení pozemků v lokalitě za ubytovnou, před domy, za 30 tis. Kč za jeden pozemek,
a pozemku pro přístup na pozemek za 5 tis. Kč s tím, že veškeré náklady spojené s odkupem uhradí obec.
7. Schvaluje nedovolávat se k Nejvyššímu soudu ČR ve věci žaloby proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů
na školská zařízení.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12514951 s E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů spojených s připojením ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.
9. Schvaluje aktualizaci znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu v čl. IV. Této dohody.
10. Neschvaluje účast zástupce obce na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., která se koná 18. 5. 2019.
11. Uděluje plnou moc společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských práv obce vyplývajících
z vlastnictví 1048 ks zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., a.s., IČ:
49454561, sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49 (dále jen „společnost“) o jmenovité hodnotě
1 000 Kč na akcii, ISIN CZ009048062, případně z vlastnictví akcií je nahrazujících (dále jen „akcie“),
a to k výkonu práva účastnit se veškerých valných hromad společnosti konaných v roce 2019, včetně práva
účastnit se řádné valné hromady společnosti konané dne 16. května 2019, k výkonu práva na těchto valných
hromadách společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat
návrhy a připomínky na takových valných hromadách. Tato plná moc je platná i v případech, kdy právní
předpisy vyžadují zvláštní plnou moc. Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich
ustanoví více, obec souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.
12. Schvaluje zadat projektové práce k „Rekonstrukci chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti
K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 71 390 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
13. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s Bc. Andreou Antošovou, vlastníkem
pozemku p. č. 325/62.
14. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Tomášem Hronkem a pí Barborou
Holišovou, vlastníky pozemku p. č. 325/50.
15. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Adamem Hradilem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/77.
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16. Schvaluje p. Liboru Utinkovi vybudování nezpevněného parkovacího stání zasahujícího do zeleného pásu
na pozemku obce p.č. 445/2 v k. ú. Mysločovice.
17. Schvaluje dohodu o odstoupení od Příkazní smlouvy č. 14181596 uzavřené 24. 3. 2017 a uzavření Příkazní
smlouvy k projektu číslo 14181596 „Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice“ s ing. Kleperlíkovou
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019.
datum vyhotovení zápisu: 13. 5. 2019 pí Lenka Pitříková
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 5. 2019
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš, ing. Radim Kutra
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