Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 8. 7. 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. Stoklásek (omluveni)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas s vyřazením
majetku
3. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 772/2 v k. ú. Mysločovice
4. Smlouva o právu k provedení stavby, parc. č. 354 v k. ú. Mysločovice
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
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 zápis z XI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Utinka a p. Večeřu. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas s vyřazením
majetku
3. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 772/2 v k. ú. Mysločovice
4. Smlouva o právu k provedení stavby, parc. č. 354 v k. ú. Mysločovice
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Utinka a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XII/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci stále není znám.
Je potřeba prodloužit výkon inženýrské činnosti do 31. 8. 2019 z důvodu zajištění vyjádření úřadů. Starosta návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 3 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 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XII/2019
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulá zasedání) – provedení
změny využití – úkol trvá, starosta urguje geodeta.
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) – pí Fléglová znovu písemně oslovena, zatím se neozvala. Bývalí členové zastupitelstva si pamatují
na dojednání trojsměny mezi obcí, TJ SOKOL a p. Gábou. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje k výstavbě kanalizace znění Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s Dohodou o vstupu na pozemek
v souvislosti s investiční výstavbou, se kterou jsou místostarostou obce oslovováni jednotliví majitelé dotčených
pozemků, a pověřuje starostu obce uzavíráním tohoto dokumentu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XII/2019
Volební program (viz minulá zasedání) – s doplněným volebním programem byli zastupitelé mailem
seznámeni. Pan Utinek – počítá se s rekonstrukcí hřiště v areálu MŠ? Starosta – ano, je zahrnuto pod
„rekonstrukcí venkovních prostor MŠ“, zpevněné plochy byly již částečně zrekonstruovány. Snad by se k tomu
daly využít finance z kraje, pokud nebudou využity při budování environmentální učebny v areálu ZŠ.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním této podoby volebního programu.
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Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – na stránkách MMR jsou zveřejněny
podpořené projekty, jsme 1. náhradníci, je pravděpodobné, že budeme podpořeni. Je potřeba zajistit výběr
dodavatele. Starosta zajistil nabídky:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
30 250 Kč vč. DPH
Regionální poradenská agentura s.r.o.
48 400 Kč vč. DPH
Expra z.ú.
34 000 Kč vč. DPH
Z 95 % se jedná o uznatelný výdaj k dotaci. Zastupitelé nabídky posoudili. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat k „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice“ práce spojené s přípravou a vyřízením výběrového řízení na dodavatele prací Regionální
rozvojové agentuře Východní Moravy a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 30 250 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XII/2019
Kulturní akce v roce 2019 (viz minulá zasedání) – úkol pro p. Utinka připravit soubory s fotkami z vítání
občánků trvá.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – p. Jurášek ještě navíc oslovil kameníka, ten je připraven práce
nacenit, dle p. Juráška se čeká na zaslání objednávky architektovi. Starosta – čekáme na návrh od architekta,
aby se mohla poslat objednávka k variantě, kterou zvolíme. Máme nabídku za 38 400 Kč na návrh nového
schodiště ve dvou alternativách, hlasovat, zda se využije, se bude příště, až bude zastupitelstvo kompletní.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – proběhne jednání s geodetem ohledně zaměření
pozemků, nyní je na dovolené.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – situačka mokřadu připravena, bude se jednat
s MMZ, na životním prostředí.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
Krajský úřad Zlínského kraje zahájil správní řízení, můžeme nahlédnout do spisu, podat návrh na úhradu
nákladů řízení. Starosta bude spolupracovat s Mgr. Jančíkem, který nás v této věci zastupuje.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – vlastníci pozemků nejsou k realizaci
moc vstřícní, tím pádem by to nebyl ucelený úsek, ale místy přerušený. Realizace bude jen na obecních
pozemcích a tam, kde je souhlas vlastníků.
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – ing. Kutra oslovil pí Maňákovou, dala typy na
výsadbu rostlin, kterou vlastními silami zajistí farníci, obec uhradí rostliny.
Průběh výstavby k Machové (viz minulá zasedání) – veřejné osvětlení zprovozněno, k místnímu rozhlasu
starosta zajistil nabídky (cena za 1 ks hlásiče vč. souvisejících nákladů)::
EMPEMONT s.r.o.
20 772 Kč vč. DPH
ELMIK s.r.o.
26 361 Kč vč. DPH
TBO s.r.o.
24 866 Kč vč. DPH
Zastupitelé nabídky posoudili. Budou pořízeny dva hlásiče k Machové, jeden nad školu a jeden reproduktor
k hřišti. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení 3 ks hlásičů a jednoho
reproduktoru k bezdrátovému rozhlasu v obci u společnosti EMPEMONT s.r.o. 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 5. usnesení č. XII/2019
- Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – ing. Kutra zajistil fotku na titulku, úkol nafotit obec
trvá.
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem (viz minulá zasedání) – úkol pro p. Utinka trvá.
Problematika školského obvodu (viz minulá zasedání) – fakturace za rok 2019 proběhla, uhrazeno.
Celkem, i s podílem Mysločovic za 56 žáků se jedná o 310 601 Kč. Obec Machová rozporovala platbu za dítě,
které má sice trvalý pobyt na Machové, ale zdržuje se v cizině a do školy chodí pouze 2x ročně na
přezkoušení. Písemnou žádost neposlala. Musela by se změnit dohoda se všemi obcemi, ale vše je dle zákona
v pořádku, zastupitelé změnu dohody nepodpořili. Použití financí bude řešeno se školou.
Špatný stav chodníku u hrobu č. 572 (viz minulá zasedání) – starosta zajistil cenovou nabídku na opravu
dvou ramp (vč. rozebrání stávajících), je potřeba zajistit realizaci. Současně je potřeba řešit rozšíření urnových
míst. Sejde se stavební výbor.
Chodník k Míškovicím (viz minulá zasedání) – starosta řeší smluvní závazky s vlastníky pozemků,
umístění chodníku s projektantem, ŘSZK požaduje řešení křižovatky k Míškovicím, proběhne jednání.
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 372/2 a 372/4 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – zatím
nemáme odpověď ze Zlínského kraje.
Olympijský den v základní škole (viz minulé zasedání) – starosta poděkoval p. Utinkovi za zajištění
materiálu a p. Večeřovi za přípravu občerstvení.
Žádost p. Pavla Velíska o opravu cesty a zbudování kanalizace před čp. 65 (viz minulé zasedání) –
úkol řešit vše na místě trvá, starosta domluví termín s p. Velískem.
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas
s vyřazením majetku - jedná se o rohovou lavici se sklápěcí deskou (inv. č. 2740, pořizovací cena 9 500 Kč,
rok pořízení 2010), majetek pořízený ze státních prostředků pro žákyni s těžkým zrakovým postižením, která
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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 rohové lavice se sklápěcí deskou (inv. č. 2740)
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 6. usnesení č. XII/2019
3. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 772/2 v k. ú. Mysločovice
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění
odpadních vod s p. Šlahařem, vlastníkem pozemku p. č. 772/2.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XII/2019
Pro zrychlení stavebního řízení stavebníků v obci je potřeba dát starostovi obce pověření k uzavírání výše
uvedené smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice pověřuje starostu obce
uzavíráním Budoucích smluv o odvádění odpadních vod se stavebníky rodinných domů.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XII/2019
4. Smlouva o právu k provedení stavby, parc. č. 354 v k. ú. Mysločovice
Jedná se o smlouvu k budování plynové přípojky pro čp. 38. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Inženýrské sítě – plynovodní přípojka“
k čp. 38.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XII/2019
5. Různé
Žádost o umístění dítěte v MŠ – jedná se o předškoláka z Tlumačova, dle sdělení ředitelky školy je
kapacita plná, musela by se navýšit na výjimku. Zastupitelé – v souvislosti s novou výstavbou v obci
ponechejme navýšení na výjimku jako rezervu pro děti s trvalým pobytem v obci.
Plán prací na hřbitově 2019-2023 – zastupitelé navrhují do plánu zařadit doplnění mobiliáře – laviček,
přípravu dalších urnových míst, opravu - rekonstrukci hřbitovní zdi, výsadbu lip, oprava parkoviště před
hřbitovem vč. šachty, rekonstrukce branek, zbudování kolumbária.
Žádost o finanční příspěvek na konání zábavného dne pro děti – p Dovrtěl žádal původně o 7 tis. Kč,
dle pí Jančíkové postačí 5 tis. Kč, doloží doklady na materiál k akci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje spolupodílení se obce na nákladech zábavného dne pro děti do výše 5 000 Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
5901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XII/2019
Pan Večeřa upozornil na dosluhující křovinořez, pro obec vyhovující lze pořídit za cca 25 tis. Kč,
zastupitelé – bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2020.
Mostek u MŠ – měla by se řešit minimálně jeho oprava – výměna dřeva, lépe rekonstrukce – nechat svařit
konstrukci? Ing. Kutra zjistí předpokládané náklady na novou konstrukci.
Prodloužení pronájmu obecního bytu na čp. 150 - smlouvu lze prodloužit na základě dodatku
uzavřeného do 31. 7. 2019. V souvislosti s provedenou rekonstrukcí sociálního zařízení byl nájem již částečně
navýšen, je potřeba aktualizovat vzhledem ke skutečným nákladům tak, aby se tyto obci vrátili v horizontu 20
let. Zastupitelé preferují uzavření smlouvy se stávajícím nájemcem Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou
s tím, že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2020 a nájem bude navýšen o 100 Kč.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XII/2019
6. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 15/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 31 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XII/2019
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 12. 8. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 8. 7. 2019
ve 20:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
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2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2019
Rekapitulace usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 7. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. schvaluje následující program XII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – souhlas s vyřazením
majetku
3. Budoucí smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 772/2 v k. ú. Mysločovice
4. Smlouva o právu k provedení stavby, parc. č. 354 v k. ú. Mysločovice
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Utinka a p. Večeřu.
2. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 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.
3. Schvaluje k výstavbě kanalizace znění Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s Dohodou o vstupu na pozemek
v souvislosti s investiční výstavbou, se kterou jsou místostarostou obce oslovováni jednotliví majitelé
dotčených pozemků, a pověřuje starostu obce uzavíráním tohoto dokumentu.
4. Schvaluje zadat k „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ práce spojené s přípravou
a vyřízením výběrového řízení na dodavatele prací Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 30 250 Kč.
5. Schvaluje pořízení 3 ks hlásičů a jednoho reproduktoru k bezdrátovému rozhlasu v obci u společnosti
EMPEMONT s.r.o. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení rohové lavice se
sklápěcí deskou (inv. č. 2740) z majetku s tím, že bude ponechán žákyni, která ho dosud užívala.
7. Schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod s p. Šlahařem, vlastníkem pozemku
p. č. 772/2.
8. Pověřuje starostu obce uzavíráním Budoucích smluv o odvádění odpadních vod se stavebníky rodinných
domů.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Inženýrské sítě – plynovodní přípojka“ k čp. 38.
10. Schvaluje spolupodílení se obce na nákladech zábavného dne pro děti do výše 5 000 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 5901.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2020 a nájem bude navýšen o 100 Kč.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019.
datum vyhotovení zápisu: 12. 7. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 7. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Václav Utinek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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