Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 12. 8. 2019 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: Mgr. Pavla Gregorovičová
Nepřítomni: p. Utinek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Žídelná
3. Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123
4. Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o.
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 XII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a p. Stokláska. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Žídelná
3. Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123
4. Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o.
5. Různé
6. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XIII/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci zatím nevíme.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulá zasedání) – provedení
změny využití – úkol trvá, připravuje se žádost na stavební úřad a na katastr nemovitostí.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – pí Fléglová souhlasí s jednou z variant, byla jí odeslána dokumentace k této variantě, čekáme na
podepsanou smlouvu. Změna se dělala i u smluv vlastníků pozemků k Míškovicím, dále se ještě řeší změna
u pozemku nad spartakiádním stadionkem.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – upravuje se projekt, pracuje se na
smlouvě o dílo, termín realizace zatím není jasný, protože o tom, zda se z 1. náhradníků staneme příjemci
dotace, bude rozhodnuto v říjnu. Akce by pak měla být dokončena do 30. 9. 2020. K žádosti o dotaci chtějí
doložit smlouvu o dílo s vysoutěženým dodavatelem. Je třeba jmenovat výběrovou komisi a navrhnout
dodavatele, kteří budou osloveni k podání nabídky. Stavební dozor bude vybrán posléze, před příp. podpisem
smlouvy o dílo. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje 1. výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice", jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s kompletní výměnou střešních konstrukcí na
stávajícím objektu obecního úřadu. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace
zpracované K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČO: 022 86 424, která
také stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky. 2. jmenování komise pro předmětné výběrové řízení ve
složení: ing. arch. Martin Dřímal, p. Petr Jurášek a Mgr. Magdalena Chmelařová; náhradníci ing. Petr Bureš,
p. Vlastislav Stoklásek a p. Václav Utinek. 3. dodavatele, kteří budou oslovení k podání nabídky a prokázání
kvalifikace: RAPOS, spol. s r.o., Holešov; MONTIM Kutra s.r.o., Mysločovice; ARUSTAV s.r.o., Mysločovice,
Střechy KMB, spol. s r.o., Otrokovice; EU Střechy, spol. s r.o., Hulín; KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o.,
Březolupy.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XIII/2019
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje zadat projekční práce na akci „Obec Mysločovice – návrh schodiště ke kostelnímu návrší“
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ing. arch. Zbyňku Margetíkovi a pověřuje starostu obce objednáním prací dle cenové nabídky ze dne 4. 3. 2019
za 38 400 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu
6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XIII/2019
Cenová nabídka zahrnuje rekognostaci a zaměření polohopisu a výškopisu místa – vynesení aktuálního stavu
lokace do modelu (14 300 Kč), návrh nového schodiště ve dvou alternativách (20 900 Kč) a kvalifikovaný hrubý
odhad nákladů realizace (3 200 Kč).
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – pozemky zaměřeny, zpracována pracovní verze
geometrického plánu, pracuje se na konečné verzi, od majitelů předkládány doklady k jejich věcným břemenům
na pozemcích, následně se budou uzavírat kupní smlouvy.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – vynětí pozemků k mokřadu ze ZPF bude bez
poplatku, čeká se na vyjádření MMZ, odboru životního prostředí. U samotného poldru práce finišují, začínají
navážet hráz, do konce roku by mělo být hotovo. Vysazovat se má biokoridor, naráží se na nesouhlas
některých majitelů pozemků, výsadba proběhne za Tetorem okolo plánovaného mokřadu.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
Krajský úřad Zlínského kraje si vyžádal doplnění podkladů, ve správním řízení by měl rozhodnout do konce
srpna.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k akci
„Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice ing. Kleperlíkové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na
30 000 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 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XIII/2019
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – je třeba dokončit terénní úpravy, výsadba
proběhne v září.
Průběh výstavby k Machové (viz minulá zasedání) – je potřeba prověřit užívání kanalizace a s novými
uživateli uzavřít smlouvy o odvádění odpadních vod.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – úkol nafotit obec (ulice, obecní budovy atd.) trvá.
Pan Stoklásek osloví fotografa.
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem (viz minulá zasedání) – úkol pro p. Utinka trvá.
Špatný stav chodníku u hrobu č. 572, nová urnová místa (viz minulá zasedání) – starosta zajistil
cenovou nabídky:
MONTIM KUTRA s.r.o.
158 770 Kč vč. DPH
ARUSTAV s.r.o.
147 499 Kč vč. DPH
A.M.O. invest
151 559 Kč vč. DPH
Zastupitelé nabídky posoudili. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat
práce s opravou chodníku u hrobového místa č. 572 a úpravou prostor pro urnová místa u společnosti
ARUSTAV s.r.o. za cenu 158 770 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování tohoto výdaje
ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XIII/2019
Chodník k Míškovicím (viz minulá zasedání) – chybí vyjádření dvou vlastníků pozemků, je podána žádost
na ŘSZK, ustoupili od řešení křižovatky k Míškovicím, termín podání žádosti o dotaci je listopad 2019.
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 372/2 a 372/4 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – zatím
nemáme odpověď ze Zlínského kraje, čeká se na projednání v radě a zastupitelstvu.
Žádost p. Pavla Velíska o opravu cesty a zbudování kanalizace před čp. 65 (viz minulá zasedání) –
bylo řešeno na místě. Majitelka čp. 27 si upraví odvod povrchových vod ze dvora a majitel čp. 65 výškový rozdíl
na vjezdu k domu.
Plán prací na hřbitově 2019-2023 (viz minulé zasedání) – plán prací byl zaslán obcím, se kterými máme
uzavřenu dohodu o provozování veřejného pohřebiště. Obec Lechotice a Obec Machová požadují vyčíslení
předpokládaných nákladů, což dle nich potvrdí, že úplata nebyla v roce 2013 nastavena jako dostatečně vysoká
a bude ji třeba pro následující období navýšit. Obec Lechotice dosud úplatu na rok 2019 dle uzavřené dohody
neuhradila, ostatní zavázané obce ano. Starosta Obce Lechotice požaduje vyčíslit náklady na investice
a opravy v období 2013-2018 a získané dotace.
V zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se v § 16
mj. uvádí „Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je
povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem
pohřebiště.“
Takovou dohodu máme s okolními obcemi uzavřenu od roku 2013. Dle čl. V. dohody se oprávněná obec
„zavazuje každý rok poskytnout úplatu ve výši vypočtené podle článku IV.“ (zde se uvádí „Úplata se rovná
součinu částky 300 Kč, což je výše úplaty na jedno hrobové místo oprávněné obce, a počtu hrobových míst
oprávněné obce.“), obce tedy platí smluvní úplatu za zajištění pohřbívání pro své občany. Dle čl. VI. dohody
máme povinnost „předložit plán prací hrazených z této úplaty, s výhledem na dobu 5 let“.
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Ing. Bureš – dohoda říká jasně, že mají platit úplatu, pokud v termínu splatnosti 30. 6. 2019 neuhradili,
odešleme jim předžalobní upomínku. Starosta – sdělme jim celkovou částku za opravy a investice na hřbitově
v letech 2013-2018, plán na budoucí období nedoplňujme o částky, ví se, co se bude dělat, ale není zcela jasný
přesný rozsah prací a tím i cena. Pokud ani pak nebude úplatu Lechoticemi uhrazena, vystavme předžalobní
upomínku. Zastupitelé souhlasili, nemáme zájem o navyšování současné úplaty 300 Kč.
Mostek u MŠ (viz minulé zasedání) – provizorně vyspraven. Úkol pro ing. Kutru zjistit předpokládané
náklady na novou konstrukci.
2. Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Žídelná
Zastupitelé byli předem s návrhem změny seznámeni. Jedná se o změnu stanov z důvodu vstupu Obce
Machová do Mikroregionu Žídelná. Upravený čl. 25 reflektuje na změnu v zákoně o obcích, kdy je možné
odsouhlasit změnu stanov i v případě, že nejsou pro změnu všechny obce bez výjimky. Nahradí se tím stávající
stav, kdy v případě nesouhlasu pouze jedné obce z DSO se navždy zablokuje jakákoliv změna stanov. Je
navržena „kvalifikovaná většina“ tj. 2/3 všech obcí DSO musí se změnou souhlasit. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku Mikroregionu
Žídelná.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XIII/2019
Dále zastupitelé vzali na vědomí účtovací dopis k neinvestičnímu příspěvku naší obce ve výši 17 324,17 Kč na
provozní náklady za rok 2018 k projektu „Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Žídelna II“.
3. Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123
Majitel mailem požádal o řešení nebezpečného výjezdu na silnici, a to buď umístěním zrcadla, nebo
odstraněním živého plotu po celé délce výhledu vlevo, aby byl zajištěn potřebný výhled. Starosta mu odpověděl,
že obec nemůže zabezpečovat bezpečné výjezdy od každého domu. Zrcadlo si může na vlastní náklady na
pozemek na protější straně komunikace umístit, ale je potřeba se domluvit na přesném místě. Stejně tak zde
zrcadlo měl i minulý majitel. Živé ploty se snažíme pravidelně udržovat, norma pro výšku živých plotů je 70 cm
nad komunikací, při dalším ořezu bude živý plot takto snížen.
4. Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o.
Jedná se o vyřazení p. č. 672, výměry 3552 m2, z pronájmu. Jedná se o biokoridor v rámci poldru Lechotice.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Pachtovní
smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XIII/2019
5. Různé
Možné dotační tituly pro školu – zastupitelé byli předem seznámeni s těmito možnostmi:
MAS Moštěnka (95 %, max. 2 mil. Kč, žadatel obec či škola, využití venkovní učebna ZŠ), SFŽP (85 %, max.
500 tis. Kč, žadatel obec či škola, využití venkovní zahrada záhony, přírodní laboratoř), OPŽP (85 %, max. limit
není, žadatel obec či škola, využití spojovací krček ZŠ – zelené/retenční střechy, retenční nádrže na zalévání
zahrady), MF ČR (90 %, max. 20 mil. Kč, žadatel obec, využití spojovací krček ZŠ, retenční nádrže na zalévání
zahrady, venkovní učebna ZŠ, oprava střechy hlavní budovy). Mgr. Gregorovičová – letos při opravě okapů byla
provedena prohlídka střechy, krytina by dle vyjádření odborníka měla vydržet snad ještě 10 let. U krčků je
záměr je opravit, protáhnout střechu, udělat z ní „zelenou“ střechu. Starosta – je potřeba rozhodnout u koho se
bude o dotaci žádat, u ministerstva financí není podmínkou dotace zelená střecha. Mgr. Gregorovičová –
realizace se plánuje na příští rok. Starosta – on sám upřednostňuje dotaci z MF, je potřeba počítat se
spoluúčastí, náklady na projekt a výběrové řízení – budou uznatelné? Požádal ředitelku školy o zajištění
upřesnění podmínek dotace, předpokládaných nákladů, i na střechu MŠ.
Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtových změn – zastupitelé byli seznámeni s návrhem zapracování
odpisů kamerového systému a příspěvku školská zařízení na rok 2019, celkem 310 601 Kč, do rozpočtu školy.
Ředitelka zdůvodnila zastupitelům využití financí. Obec Lechotice jako jediná z obcí neuhradila celou částku za
plavání žáků ze své obce, i když to předběžně přislíbila. Škola byla nucena dofinancovat přímé vzdělávací
náklady, které nejde hradit z prostředků na platy z provozních prostředků. Dle zastupitelů je to nesolidní jednání
vůči všem obcím, žáci z Lechotic se účastnili plavání na úkor žáků celé školy. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 k rozpočtu 2019 Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XIII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019
k rozpočtu 2019 Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XIII/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi - jedná se o smlouvu k vodovodní přípojce k rodinnému
domu vedle čp. 190, ke smlouvě o budoucí smlouvě uzavřené 19. 3. 2018. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemku obce p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice s manželi Gecovými týkající se
přípojky vody k rodinnému domu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XIII/2019
Smlouva o odvádění odpadních vod – na p. č. 104/1 v k. ú. Mysločovice je postaven rodinný dům, zatím
nezavkladovaný na katastru, ale v současné době již napojen na kanalizaci obce. Zde je potřeba uzavřít
smlouvu k odvádění odpadních vod s vlastníkem pozemku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2019/VK o odvádění odpadních vod s ing. Vladimírem Gecem.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XIII/2019
Žádost p. Jaromíra Brázdila o umístění značky „průmyslová zóna“ do lokality pod lesem – v územním
plánu je tato oblast vedena jako průmyslová zóna, své sídlo zde mají firmy, ale zatím lokalita není nijak
značena. Další značku, zákaz vjezdu aut nad 3,5, tuny, navrhuje starosta umístit před slepou ulici do
Hořenůvky. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení dopravní značky
„průmyslová zóna“ před průmyslovou zónu pod lesem a „zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny“ před slepou ulici do
Hořenůvky.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XIII/2019
Cyklistická závod Force Neo Bike 2019 – závod se koná 8. 9. 2019, první ročník, start a cíl v Sazovicích,
trasa vede částečně i přes naši obec (cyklostezka, singltrek, průmyslová zóna pod lesem, dále na Hostišovou)
Žádost p. Bajzy o napojení rodinného domu na p. č. 325/58, kanalizace, do kanalizační šachty, která
vede v komunikaci vedle pozemku stavebníka – vzhledem k výškové členitosti budoucího RD je pro ně nereálné
se napojit do přípojky, která byla zbudována při vzniku ZTV (před RD), chtějí se napojit pod RD. Zastupitelé – ať
se napojí jako všichni ostatní, je to technicky realizovatelné, v silnici jsou všechny inženýrské sítě. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje napojení kanalizace budoucího rodinného domu na
p. č. 325/58 do kanalizační šachty v komunikaci vedle této parcely.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno.
Dopravní nehoda koncem července – došlo k poškození sloupu, veřejného osvětlení a místního
rozhlasu. Škoda bude hrazena přes pojišťovnu pojištěného.
Dětské hřiště u MŠ – probíhá oprava na základě výsledků pravidelné roční revize – výměna dřeva na
herním prvku.
Výstavba za školou – 13. 8. 2019 proběhne schůzka se stavebním výborem ohledně rozšíření
komunikace pod školou, stávající je pro obousměrný provoz nevyhovující.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost kanalizace - je potřeba prodloužit termíny v uzavřené
smlouvě z důvodu dosavadního nezajištění odsouhlasení vedení kanalizace všemi majiteli pozemků. Konečná
verze PD bude odevzdána do dvou měsíců po předání potvrzení souhlasů majitelů pozemků s umístěním
stavby nebo po písemném pokynu objednatele k dokončení projektové dokumentace. Starosta - návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektové
práce a inženýrskou činnost na akci: „Mysločovice – odkanalizování“ se společností AQUADROP, s.r.o.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XIII/2019
Žádost o souhlas sousedních vlastníků se stavebním záměrem – starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje navrhovaný stavební záměr – umístění hospodářských stavení na
p. č. 227/15 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XIII/2019
Hospodaření ZŠMŠ 1. pololetí 2019 – ing. Bureš seznámil zastupitele s plněním rozpočtu v jednotlivých
střediscích: spotřeba se pohybuje do 50 % rozpočtu, ve ŠJ ZŠ a družině nastala změna v propočtu energií,
opravy jsou realizovány přes prázdniny, čerpání se zatím neprojevilo. Dětský parlament má slušný příjem ze
sběru papíru, hospodářská činnost 30 tis. zisk, k 30. 6. bylo v rezervním fondu 367 tis. Kč a ve fondu investic
50 tis. Kč. Rozvaha – stav na účtech nesignalizuje nic výjimečného, vše v normě.
Návrh ing. Kutry na umístění měřičů rychlosti na vjezdy do obce, navrhuje tři (1 ks cca 40 tis. Kč)
s umístěním na sloup VO a jeden (cca 60 tis. Kč) se solárním panelem. Nechal zpracovat nabídku.
Návrh ing. Kutry na odstranění sloupků na parkovišti před hospodou na křižovatce – pro parkující
jsou nebezpečné, zastupitelé souhlasí s jejich odstraněním.
Návrh ing. Kutry na označení částí obce – umístění směrovníku – podobně jako např. v Míškovicích.
Starosta – v Míškovicích se realizovalo v minulosti z dotace zřejmě přes MAS Moštěnka.
Podklady pro jednání zastupitelstva jsou nově v zabezpečené sekci na nových stránkách obce, nebudou
už zasílány starostou mailem jako doposud.
Upozornění ing. Bureše na nebezpečí při velkých deštích v místě zatáčky pod lesem, směrem na
Lechotice – jak začne mrznout, je to zde nebezpečné. Starosta – příkopa nemá spád, řeší to s vlastníkem lesa.
6. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 17/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 243 401 Kč (mj. příspěvek školská zařízení). Starosta –
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návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XIII/2019

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 9. 9. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 12. 8. 2019
ve 21:35 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 17/2019
Rekapitulace usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 8. 2019 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XIII. zasedání:
2. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Žídelná
4. Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123
5. Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o.
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.
2. Schvaluje 1. výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce střechy
budovy obecního úřadu Mysločovice", jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s kompletní výměnou
střešních konstrukcí na stávajícím objektu obecního úřadu. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle
projektové dokumentace zpracované K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26
Luhačovice, IČO: 022 86 424, která také stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky. 2. jmenování komise
pro předmětné výběrové řízení ve složení: ing. arch. Martin Dřímal, p. Petr Jurášek a Mgr. Magdalena
Chmelařová; náhradníci ing. Petr Bureš, p. Vlastislav Stoklásek a p. Václav Utinek. 3. dodavatele, kteří
budou oslovení k podání nabídky a prokázání kvalifikace: RAPOS, spol. s r.o., Holešov; MONTIM Kutra
s.r.o., Mysločovice; ARUSTAV s.r.o., Mysločovice, Střechy KMB, spol. s r.o., Otrokovice; EU Střechy, spol.

s r.o., Hulín; KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o., Březolupy
3. Schvaluje zadat projekční práce na akci „Obec Mysločovice – návrh schodiště ke kostelnímu návrší“
ing. arch. Zbyňku Margetíkovi a pověřuje starostu obce objednáním prací dle cenové nabídky ze dne
4. 3. 2019 za 38 400 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na
paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k akci „Regionální biokoridor na k. ú.
Mysločovice ing. Kleperlíkové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 30 000 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Schvaluje zadat práce s opravou chodníku u hrobového místa č. 572 a úpravou prostor pro urnová místa
u společnosti ARUSTAV s.r.o. za cenu 158 770 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku Mikroregionu Žídelná.
7. Schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
8. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 k rozpočtu 2019 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
9. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 k rozpočtu 2019 Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce
p. č. 365/22 a 363/97 v k. ú. Mysločovice s manželi Gecovými týkající se přípojky vody k rodinnému domu.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2019/VK o odvádění odpadních vod s ing. Vladimírem Gecem.
12. Schvaluje pořízení dopravní značky „průmyslová zóna“ před průmyslovou zónu pod lesem a „zákaz vjezdu
aut nad 3,5 tuny“ před slepou ulici do Hořenůvky.
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13. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na akci:
„Mysločovice – odkanalizování“ se společností AQUADROP, s.r.o.
14. Schvaluje navrhovaný stavební záměr – umístění hospodářských stavení na p. č. 227/15 v k. ú.
Mysločovice.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019.
datum vyhotovení zápisu: 14. 8. 2019 pí Lenka Pitříková,v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 8. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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