Rekapitulace usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 6. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XI. zasedání:
1. Projednání zápisu z IX. a X. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dohoda školský obvod Sazovice, dodatky k dohodám
3. Žádosti Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas s navýšením
kapacity počtu žáků ZŠ, souhlas s navýšením počtu žáků ve školní družině, souhlas se zvýšením
kapacity školní jídelny
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2018
5. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2018
6. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 372/2 a 372/4 v k. ú. Mysločovice
7. Různé
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Stokláska.
2. Schvaluje k odkoupení pozemků v lokalitě za ubytovnou rozpočtové opatření – krytí výdajů za odkup
pozemků (125 tis. Kč) a výdajů na zaměření a vklad do katastru z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
3. Schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů ve výši cca 9,5 tis. Kč bez DPH na studii mokřadu v rámci
výstavby poldru od Lechotic z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje, že je třeba změnou prověřit odkanalizování obce a umístění regionálního biokoridoru a dát vše do
souladu se zpracovanou DUR.
5. Schvaluje aktualizaci znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu v čl. IV. Této dohody.
6. Schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice čp. 150, 763 01, IČO:
70871035, s tím, že se 1) mění v odst. 3 článku V. dohody finanční příspěvek na rok na jednoho žáka
s trvalým pobytem, který je nově pro obce Hostišová, Machová a Míškovice stanoven paušální částkou
1 200 Kč a pro obec Sazovice paušální částkou 961 Kč, 2) do dohody doplňuje valorizační doložka.
7. Schvaluje zadat podání a administraci žádosti dotace k akci „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č. p. 41 –
č. p. 27“ společnosti Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy na 107 690 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
8. Pověřuje starostu obce k akci „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č. p. 41 – č. p. 27“ uzavřením
potřebných smluvních závazků s vlastníky pozemků pod chodníkem k Míškovicím. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí případných výdajů ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
9. 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.
10. 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.
11. Schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu –
zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně ze 440 na 490 stravovaných, konkrétně
– ve zvýšení kapacity školní jídelny základní školy umístěné na adrese Mysločovice 150, PSČ 763 01 z 380
na 430 žáků, - kapacita školní jídelny mateřské školy umístěné na adrese Mysločovice 48, PSČ 763 01
zůstává stávající, tzn. 60 dětí, a to 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.
12. Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2018 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
13. Schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 372/2 a 372/4 v k. ú. Mysločovice z majetku
Zlínského kraje do majetku obce a v případě schválení převodu Zlínským krajem převod pozemků do
majetku obce.
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14. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod 51 000 Kč
z rezervního fondu do fondu investičního za účelem opravy okapů v základní škole.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření
č. 4/2019.
16. Schvaluje k zafinancování konání letošního Olympijského dne v základní škole rozpočtové opatření, krytí
výdajů na občerstvení, upomínkové předměty pro děti a dorty pro vítěze z rezervy na paragrafu 6409,
položce 6901.
17. Souhlasí s poskytnutím finančního daru 1 000 Kč na opravu hudebních nástrojů dechové hudbě
Malenovjanka.
18. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s ing. Minaříkem, vlastníkem pozemku
p. č. 325/74.
19. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s ing. Kladníčkem, vlastníkem pozemku
p. č. 325/53.
20. Souhlasí s výkopovými pracemi majitelky čp. 105 na komunikaci do dvora čp. 104 s tím, že po dokončení
prací na výměně vodovodní trubky bude vše uvedeno do původního stavu.
21. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT
s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 70 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce
91 Kč.
22. Schvaluje vyřazení telefonu Samsung G800F GALAXY S5 mini – modrý (inv. č. 11226) z majetku obce
s tím, že bude ekologicky zlikvidován.
23. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019.
datum vyhotovení zápisu: 7. 6. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 7. 6. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Radim Kutra v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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