Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 6. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: Ing. Bureš, p. Večeřa (omluveni)
Navržený program 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
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 IX. a X. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
nim podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Kutru a p. Stokláska. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XI/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z IX. a X. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Stav kolem pozemku vedle chodníku ke škole (viz minulá zasedání) – z katastru jsme obdrželi
vyrozumění, dořešeno.
Dotace pro JSDHO (viz minulá zasedání) – zastupitelé byli předem mailem informováni o tom, že
k získání vyššího bodového ohodnocení žádosti o dotaci je třeba odhlásit VW transporter z výjezdu, zákonné
pojištění přejde na obec, neměli námitek, pojistka uzavřena, náklady cca 4 800 Kč ročně.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci zatím není znám, dle
sdělení RRA snad za měsíc.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulé zasedání) – starosta
urgoval geometra, do 21. 6. slíbil dodat 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) – s majitelem dotčeného pozemku o posunutí vedení kanalizace úspěšně jednáno. Starosta osloví
pí Fléglovou, která nesouhlasí s vedením kanalizace přes svůj pozemek. Předseda TJ SOKOL popřel dřívější
jednání o trojsměně mezi obcí, TJ SOKOL a p. Gábou. Za znehodnocení pozemků kanalizací požadují
pozemek obce pod hřištěm p. č. 182/55, popř. souhlasí s vedením kanalizace pod betonovou cestou u hřiště za
podmínky opravy této komunikace.
Akce „Rekonstrukce obřadní místnosti Mysločovice“ (viz minulá zasedání) – zbývá dodat mikrofon –
nebyl v bílém provedení.
Volební program (viz minulá zasedání) – bude zveřejněn na stránkách obce, úkol pro starostu trvá.
V rámci integrovaného rozvoje území Zlín byla odeslána tabulka s plánovanými investičními akcemi naší obce.
Na výzvu starosty k doplnění tabulky zareagoval pouze místostarosta. Volební program bude doplněn
o investice z této tabulky.

1

Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – čeká se na výsledek žádosti o dotaci.
Kulturní akce v roce 2019 (viz minulá zasedání) – starosta poděkoval všem zúčastněným na organizaci
vítání občánků. Pan Utinek připraví soubory s fotkami.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – p. Jurášek konstatoval, že navrhoval opravu schodů, oslovil
architekta, který vypracoval návrh s podestou, zastupiteli nebyl podpořen, zajistil další návrh u stejného
architekta, ale zastupitelům ho nepředložil, protože by nebyl dle jeho názoru opět přijat, měl dvě podesty. Jsou
dle něj dvě možnosti: 1) podepsat smlouvu s architektem, ten předloží tři návrhy a my si vybereme, popř. bude
vyhlášena anketa mezi občany nebo 2) oslovíme řemeslníka, který opraví stávající stav. Architekt to dle něj
pojme vždy jako architektonické dílo. On sám chtěl, aby v obci bylo něco nového, zajímavého.
Starosta – schody nelze opravit, musí se kompletně zrekonstruovat. Ing. Kutra – první návrh architekta nebyl
špatný, jen jsme si chtěli vybrat z více variant řešení. Pan Jurášek – architektovi by se měla dát volnost, budou
tři návrhy, my si vybereme. Starosta – chtěli jsme jen více různých nápadů, pak si vybrat a nechat tento
vybraný návrh rozpracovat do detailu. Pan Stoklásek – pozvěme architekta, rozvykládejme si, co po něm
chceme. Pan Jurášek – architekt měl přijít na dnešní jednání, ale sdělil mu, aby nechodil, protože i jeho druhý
návrh byl s podestami. Pan Utinek – původní návrh s jednou podestou měli zastupitelé jen k nahlédnutí na
zastupitelstvu, nemohl si ho pořádně prostudovat. Ing. Kutra – investor většinou oslovuje projektanta, kterého
zná, zná jeho práci, my práci tohoto architekta neznáme. Pan Utinek – mělo by být více návrhů a Mysločáci by
měli mít možnost se k nim vyjádřit. Zastupitelé jsou pro jednoduchou anketu mezi občany, je to pro ně. Ing.
Kutra navrhl, aby p. Jurášek oslovil architekta, aby ho pozval na schůzku se zastupiteli, kde by se vše
projednalo. Starosta – ať předloží fotky různých řešení schodů, vše prodiskutujeme. Pan Jurášek – musí to být
schodiště, za které se architekt nebude stydět. Ing. Kutra požádal p. Juráška, aby architekta oslovil s tím, aby
zastupitelům odprezentoval své dva návrhy a třetí návrh možná vznikne právě na základě této schůzky.
Starosta požádal zastupitele o dodání fotek schodů, které je zaujaly, aby byly náměty k diskusi.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – starosta jednal se všemi majiteli dotřených pozemků
kromě p. Karmáška, pozemky budou zaměřeny. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
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.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XI/2019
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulé zasedání) – starosta jednal se zástupci AOPK a životního
prostředí Magistrátu města Zlína o možnosti vybudování mokřadu v části zemníku. Úřady požadují zkreslení,
zajistí projektant poldru. Plánovaný biokoridor by mohl vzniknout kolem mokřadu, za Tetorem. Náklady na
studii jsou cca 9-9,5 tis. Kč bez DPH. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XI/2019
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, nabylo právní moci, věc byla postoupena Krajskému
úřadu Zlínského kraje, řeší ji právní oddělení KÚ.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – starosta jednal na územním
plánování, je potřeba ještě jednat s některými vlastníky pozemků, smlouvy s nimi musí být uzavřeny na dobu
udržitelnosti. Smlouva na projekční práce bude uzavřena na celý projekt, ale realizovat se bude jen na těch
pozemcích, ke kterým budou smlouvy. K tomuto biokoridoru a také ke kanalizaci je potřeba schválit usnesení
pro úpravu územního plánu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje, že je třeba
změnou prověřit odkanalizování obce a umístění regionálního biokoridoru a dát vše do souladu se
zpracovanou DUR.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XI/2019
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – řeší se výsadba u pomníku.
Průběh výstavby k Machové (viz minulá zasedání) – aktualizuje se revizní zpráva k veřejnému osvětlení,
pracuje se na rozšíření místního rozhlasu.
Platby za školská zařízení za rok 2018 (viz minulá zasedání) – v souvislosti s uzavřením dohod
o školském obvodu jsou uhrazeny faktury za rok 2018 od všech obcí, kromě Lechotic, ty dohodu neuzavřely.
- Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – zpracovává se, je potřeba nafotit obec.
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem (viz minulé zasedání) – úkol pro p. Utinka trvá.
Problematika školského obvodu (viz minulé zasedání) – pro schvalování aktuálního návrhu Dohody
o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Sazovice je třeba změnit termín v čl. IV. z 15. 5. 2019 na
5. 6. 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 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XI/2019
Lechotice sice dohodu neuzavřely, ale máme volnou kapacitu, děti z Lechotic, pokud o to rodiče projeví zájem,
přijmeme.
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Ve středu 15. 5. proběhla, za účasti vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje PhDr. Stanislava Minaříka, plánovaná schůzka zástupců obcí k upravování podmínek dohody. Starostou
Obce Mysločovice byla přítomným předložena tabulka s vývojem průměrného příspěvku na žáka od roku 2014,
vycházelo se z příjmů a výdajů školských zařízení v minulých letech, v tabulce nebyla odečtena úplata na žáka
ve školní družině. Původně navržená částka 2 000 Kč na žáka (viz jednání 17. 4.) byla zástupci okolních obcí
rozporována. Obcí Machová byla předložena tabulka s přehledem výdajů a příjmů v letech 2016-2018.
V případě zprůměrování výdajů a příjmů za roky 2016 až 2018 a odečtení úplaty od rodičů, dospěli k částce
1 223 Kč na žáka, ale nabídli příspěvek na školská zařízení ve výši 804 Kč na žáka (rozporovali a odečítali
některé výdajové položky v jednotlivých letech). Na této schůzce bylo zástupci školy uvedeno, že dle jejich
propočtů je třeba k zajištění základního ročního provozu jídelny a družiny minimálně 500 000 Kč (pozn. což se
ukazuje i v tabulce předložené starostou Mysločovic).
Nakonec se zástupci obcí sjednotili na částce 1 200 Kč na žáka za rok s tím, že:
1) pro Obec Sazovice se částka sníží z důvodu, že jejich děti nevyužívají družinu,
2) paušální příspěvek bude každoročně upravován o průměrnou roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ za
uplynulý rok.
Školou byl proveden propočet pro Sazovice, dospěli k částce 961 Kč na žáka.
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem dodatku k dohodě. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice 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.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XI/2019
V červnu bude provedena fakturace za rok 2019 s tím, že budou fakturovány paušální částky dle uzavřených
dodatků č. 1 k dohodám, tj. 1 200 Kč nebo 961 Kč za celý rok 2019.
Oznámení pí Brázdilové k sečení trávy (viz minulé zasedání) – p. Večeřa jednal s pí Brázdilovou, do
budoucna si budou udržovat pozemek sami. Zatím se tedy nájem pozemku řešit nebude.
Upozornění p. Kohouta na špatný stav chodníku u hrobu č. 572 (viz minulé zasedání) – úkol trvá,
starosta pourguje opravu.
Chodník k Míškovicím (viz minulé zasedání) – starosta zajistil nabídku na podání a administraci žádosti
o dotaci:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
107 690 Kč s DPH
Regionální poradenská agentura s.r.o.
205 700 Kč s DPH
ENVIPARTNER, s.r.o.
156 090 Kč s DPH
Zastupitelé posoudili nabídky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XI/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XI/2019
Žádost ZŠMŠ o příspěvek 51 tis. Kč na profesionální mytí oken (viz minulé zasedání) – práce budou
nakonec hrazeny z rozpočtu školy, rezervní fond bude využit ke krytí výdajů na opravy okapů viz dále.
2. Dohoda školský obvod Sazovice, dodatky k dohodám
Viz výše.
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
Od ředitelky školy máme z 23. 5. žádost ke zvýšení počtu žáků v ZŠ z 350 na 400, dále žádost ke zvýšení
počtu žáků ve školní družině z 90 na 119 a žádost ke zvýšení počtu žáků ve školní jídelně z 440 na 490
(poznámka jedná se o obě jídelny, v MŠ i ZŠ, strávníky z řad dětí, zaměstnanců, děti z MŠ Lechotice).
Zastupitelé se již dříve shodli na tom, že kapacitu navýšíme jen v případě uzavření dohody o školském obvodu.
Podařilo se uzavřít dohodu se všemi obcemi až na Obec Lechotice.
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.
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2 školského zákona o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XI/2019
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 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XI/2019
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
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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XI/2019
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2018
Provedeno 6. – 10. 5. 2019 kontrolorkou KÚ ZK. Zpráva zveřejněna na úřední desce obce jako příloha návrhu
Závěrečného účtu obce za rok 2018. Její závěr: „při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
5. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2018
Zastupitelé byli předem s návrhem závěrečného účtu, vč. příloh, seznámeni, zveřejněn na úřední desce
od 15. 5. 2019, přílohou je účetní závěrka k 31. 12. 2018, výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018, Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Zastupitelé byli dále předem seznámeni s návrhem
a protokolu o schvalování účetní závěrky a vyjádření k závěrečnému účtu obce. Výsledek hospodaření
k 31. 12. 2018 je 5 253 223,60 Kč. Občané nevznesli k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XI/2019
6. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 372/2 a 372/4 v k. ú. Mysločovice
Jedná se o pozemky u čp. 36 a 40, u silnice, sousedí s našimi pozemky. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XI/2019
7. Různé
Žádost ZŠMŠ o souhlas s převodem financí z rezervního fondu do fondu investičního – škola
potřebuje dofinancovat opravu okapů v základní škole. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XI/2019
Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtového opatření – jedná se o zafinancování mytí oken a nákupu
materiálu do dílen. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření č. 4/2019.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XI/2019
Olympijský den v základní škole – letos vychází v jeho zajištění řada na naši obec. Konat se bude
v prostoru za hasičskou zbrojnicí 26. 6., pro 331 dětí je potřeba zajistit pití, párky v rohlíku, perníky,
upomínkové předměty a dva dorty pro vítěze. Předpokládané náklady cca 15 tis. Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. XI/2019
Starosta informoval zastupitele o uveřejnění protinávrhu akcionáře Vak k pořadu jednání Valné
hromady 16. 5. 2019 a stanovisku představenstva společnosti k tomuto protinávrhu.
Žádost dechové hudby Malenovjanka o sponzorský dar na opravu hudebních nástrojů a vydání
skladeb – zastupitelé konstatovali, že dosud se k podobným žádostem stavělo zastupitelstvo zamítavě,
v tomto případě navrhují symbolicky přispět. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
souhlasí s poskytnutím finančního daru 1 000 Kč na opravu hudebních nástrojů dechové hudbě Malenovjanka.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. XI/2019
Žádost p. Pavla Velíska o opravu cesty a zbudování kanalizace před čp. 65 – fotografiemi dokládá
špatný stav, tvrdí, že voda stíká z pozemku u čp. 27. Starosta situaci prověřoval na místě, jednal s majitelkou
čp. 27, která do tohoto místa vyvedla odvodnění ze svého pozemku. Bylo by dobré ho napojit do kanalizační
vpusti. Cestu si poškodil rozježděním sám p. Velísek, dlažbu na dvoře si zvedl tak, že mu voda teče do místa
před domem. Ing. Kutra se starostou domluví řešení na místě.
Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s ing. Minaříkem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/74.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. XI/2019
Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s ing. Kladníčkem, vlastníkem
pozemku p. č. 325/53.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 19. usnesení č. XI/2019
Žádost ZŠMŠ o příspěvek 18 tis. Kč na plavecký kurz pro žáky 2. a 3. tříd – s touto akcí je již
v rozpočtu obce počítáno.
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku – jedná se o lupu CV + monitor 22TFT s ramenem
(inv. č. 2864, pořizovací cena 25 699,25 Kč, rok pořízení 2011), lupu CV + kameru color Reon (inv. č. 2865,
pořizovací cena 20 659,25 Kč, rok pořízení 2011) a stolek s elektronikou (inv. č. 2721, pořizovací cena
30 000 Kč, rok pořízení 2011). Jedná se o majetek pořízený ze státních prostředků pro žákyni s těžkým
zrakovým postižením, která končí povinnou školní docházku. Škola navrhuje majetek vyřadit a ponechat ho
žákyni k následnému využití ke studiu na střední škole. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení lupy CV
+ monitor 22TFT s ramenem (inv. č. 2864), lupy CV + kameru color Reon (inv. č. 2865) a stolku s elektronikou
(inv. č. 2721) z majetku s tím, že bude ponechán žákyni, která ho dosud užívala.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 19. usnesení č. XI/2019
Žádost pí Hajdukové o povolení kopat v místní komunikaci do dvora čp. 104 – nutné z důvodu
výměny vodovodní trubky ze sklepa čp. 105 k uzávěru vody pod komunikací. Realizace za cca 3 týdny. Sama si
zajistí informování obyvatelů čp. 104 kvůli parkování aut mimo dvůr, popř. u dodavatele prací zajistí možnost
bezpečného přejezdu přes výkop. Po dokončení prací zajistí uvedení do původního stavu. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 20. usnesení č. XI/2019
Obědy pro důchodce a ostatní strávníky přes prázdniny – stejně jako loni budeme odebírat obědy od
firmy DOOT s.r.o., jejich nabídka se jeví jako nejvýhodnější, i když od 1. 6. navyšují cenu obědu o 5 Kč. Je
potřeba stanovit naši cenu. Při odebírání obědu ze školy jsme nákladově na 81-82 Kč, přitom pro důchodce je
oběd za 65 Kč (příspěvek 16-17 Kč) a cizího strávníka 86 Kč. Od firmy DOOT s.r.o. se nákladově pohybujeme
s roznosem obědů na cca 91 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 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.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 21. usnesení č. XI/2019
Obecní noviny – p. Utinek urguje dodání příspěvků, zatím je nemá od nikoho a noviny mají vyjít koncem
června.
Místní poplatky užívání veřejného prostranství – výběr poplatků od stánkařů při pouti letos zajistí
p. Jurášek.
Souhlas s vyřazením majetku – jedná se o telefon Samsung G800F GALAXY S5 mini – modrý
(inv. č. 11226, pořizovací cena 8 200 Kč, rok pořízení 2015). Telefon je poškozený, nefunkční, neopravitelný.
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Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení telefonu Samsung G800F
GALAXY S5 mini – modrý (inv. č. 11226) z majetku obce s tím, že bude ekologicky zlikvidován.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 22. usnesení č. XI/2019
Rozpočtové opatření - starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2019
(viz příloha) a zdůvodnil jim ho. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 537 441,23 Kč, mj.
převody do fondů. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 23. usnesení č. XI/2019
Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s pí Kusákovou, vlastníkem
pozemku p. č. 325/67.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 24. usnesení č. XI/2019
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 8. 7. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 6. 2019
ve 20:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 13/2019
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.
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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.
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.
24. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s pí Kusákovou, vlastníkem pozemku
p. č. 325/67.
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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