Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 9. 9. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina, ing. Bureš od 18:40 hodin)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: akad. arch. Milan Navara, p. Utinek Libor
Nepřítomni: p. Utinek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková organizace – výjimka z nejvyššího počtu
žáků
4. Pronájem sálu HZ – termín 2019 pro DDM Astra Zlín
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 XIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl jako první projednat žádosti hostů, za ověřovatele zápisu
navrhl p. Juráška a ing. Kutru. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
následující program XIV. zasedání:
1. Napojení kanalizace rodinného domu na p. č. 325/58
2. Vybavení pro JSDHO Mysločovice
3. Projednání zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková organizace – výjimka z nejvyššího počtu
žáků
6. Pronájem sálu HZ – termín 2019 pro DDM Astra Zlín
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XIV/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Napojení kanalizace rodinného domu na p. č. 325/58
Projektant domu objasnil situaci zastupitelům – domek bude ve svahu, je potřeba odkanalizovat spodní patro,
nyní by měl být napojen do kanalizace před RD s tím, že odpadní vody by se přečerpávaly. Přitom se jedná
o rohový dům, na kanalizaci by se šlo napojit i z vedlejší komunikace. Na minulém zasedání zastupitelé tuto
variantu zamítli, co bylo důvodem jejich rozhodnutí? Kanalizace by vedla jen přes úzký pás obecního pozemku.
Starosta – chtěli jsme se vyhnout novému přípojnému místu, dalšímu věcnému břemeni. Chápe požadavek
stavebníka, vznikly by mu náklady a starost s dalším zařízením. Projektant – kanalizaci by byla vedena
převážně v pozemku stavebníka. Ing. Kutra – křížení s ostatními sítěmi bude vyřešeno? Projektant – šli by pod
vedení vodovodu. Ing. Kutra – jsou tam i další sítě, hlavní vodovod od Machové. Starosta – plyn a voda nejsou
obecní, záleží na vyjádření vlastníků sítí. Projektant požádal o přehodnocení stanoviska obce. 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 za podmínky získání kladného stanoviska
k napojení od vlastníků sítí vedených v této komunikaci, zejména se jedná o vodu a plyn.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XIV/2019
2. Vybavení pro JSDHO Mysločovice
Zastupitelé byli s žádostí velitele JSDHO předem mailem seznámeni. Pan Utinek – Zlínský kraj opět vyhlásil
dotační program na vybavení JSDHO. této dotace jsme již několikrát využili, obrací se s prosbou opět. Jednalo
by se o pořízení 3 ks zásahových oděvů, 1 ks 16 tis. Kč, 2 ks zásahových přileb, 1 ks 10 tis. Kč. V minulosti již
bylo nějaké vybavení pořízeno, ale skončila mu životnost. Dále by se pořídilo 9 párů rukavic pro technické
zásahy. 1 pár 1 300 Kč, a proudnice za 10 tis. Kč pro nový koncept hašení, absolvovali výcvik, ale proudnici
nemají. Celkem se tedy jedná o cca 90 tis. Kč, dotace ZK je 70 %, náklady pro obec cca 27 tis. Kč. Jedná se
pravděpodobně o poslední část programu ZK na roky 2009-2020. Žádosti se podávají od 1. do 31. 10., při
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rovnosti bodů je důležité i datum podání, rozhodnutí o dotaci bude známo na přelomu roku.
Pan Stoklásek – při inventurách se vyřadily 3 hadice – jsou součástí povinné výbavy vozidla? Pan Utinek – jsou
v doporučené výbavě auta, povinnou výbavu máme zajištěnu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje na rok 2020 k pořízení zásahových oděvů a přileb, rukavic pro technické zásahy a moderní proudnice, při
spoluúčasti obce max. 27 tis. Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XIV/2019
3. Projednání zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci zatím nevíme. Řešily
se vyjadřovačky od hasičů, ČOV.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulá zasedání) – provedení
změny využití – žádost na stavební úřad podána.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – čekáme na podepsanou smlouvu od pí Fléglové. Nemáme zatím vyjádření od Mgr. Fryštacké
a TJ SOKOL Mysločovice, z. s.
- Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – do 12:00 hodin 11. 9. 2019 se podávají
nabídky, v 16:00 toho dne proběhne otevírání obálek.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – starosta odeslal objednávku projektantovi.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – čeká se na konečnou verzi geometrického plánu,
následně se budou uzavírat kupní smlouvy.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – k mokřadu se čeká na vyjádření MMZ, odboru
životního prostředí. Práce finišují, dokončuje se betonování přelivu atd. Část biokoridoru bude přesunuta od
potoku do prostoru mokřadu - MMZ nemá námitek.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – ze
strany Krajského úřadu Zlínského kraje zatím nemáme rozhodnutí ve správním řízení.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – žádost o dotaci se podává do konce
října.
Oprava pomníku padlých u kostela (viz minulá zasedání) – výsadba proběhne tento měsíc.
Průběh výstavby k Machové (viz minulá zasedání) – několik rozestavěných domů je připojeno na
vodovodní řád, ale ne na kanalizaci, dva domy se budou napojovat v nejbližší době. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2019/VK o odvádění odpadních vod
s p. Zbyňkem Václavíkem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XIV/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2019/VK
o odvádění odpadních vod s p. Karlem Surovcem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XIV/2019
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – p. Stokláskem oslovený fotograf bude kontaktovat
starostu.
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) – z důvodu formální
chyby v částce v minulém usnesení je potřeba usnesení změnit. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice revokuje bod 5. usnesení č. XIII/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XIV/2019
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
147 499 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 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XIV/2019
Chodník k Míškovicím (viz minulá zasedání) – chybí vyjádření jednoho vlastníka pozemku, 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) – záměr
zveřejněn na úřední desce do 10. 11. 2019.
Plán prací na hřbitově 2019-2023 (viz minulá zasedání) – starosta sdělil obcím celkovou částku za opravy
a investice na hřbitově v letech 2013-2018, Obec Lechotice úplatu na rok 2019 uhradila.
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – ing. Kutra konstatoval, že náklady na novou konstrukci mostku,
podobného jako je v Sazovicích, se bez projektu pohybují kolem 150 tis. Kč bez DPH. Starosta poptá
projektanty ohledně nabídky na rekonstrukci stávajícího mostku.
Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123 (viz minulé zasedání) - živý plot byl snížen před čp. 123
a 135. Pan Volf se dále mailem dotazoval ohledně zřízení přechodů pro chodce, starosta ho informoval, že nám

2

povolili jen místa pro přecházení. Pan Volf se nabídl, že pomůže kladné vyjádření k přechodům pro chodce
v obci zajistit. Starosta mu zašle vyjádření příslušných úřadů.
Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o. (viz minulé zasedání) – z důvodu
posunutí výsadby biokoridoru viz výše, nebude potřeba vyřazovat p. č. 672 z pronájmu. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 7. usnesení č. XIII/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XIV/2019
Možné dotační tituly pro školu (viz minulé zasedání) – na většinu plánovaného se nestihne vyřídit do dne
podání žádosti stavební povolení, které je podmínkou žádosti o dotaci. Bez stavebního povolení lze žádat o
dotaci jen na venkovní zahradu. Na základě jednání se školou je navrhováno využít dotaci z MAS Moštěnka
(95 %, max. 2 mil. Kč, žadatel obec či škola) na učebnu fyziky a chemie, škola uhradí spoluúčast. Řešila se také
střecha MŠ – zda nechat stávající, nad ní zbudovat novou. Je potřeba si udělat plán, co by se dalo dělat.
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulé zasedání) – čeká na podpis
Smlouva o odvádění odpadních vod z p. č. 104/1 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – čeká na
podpis.
Umístění značky „průmyslová zóna“ do lokality pod lesem a „zákazu vjezdu aut nad 3,5, tuny“ před
slepou ulici do Hořenůvky – značky objednány.
Žádost o napojení rodinného domu na p. č. 325/58, kanalizace, do kanalizační šachty, která vede
v komunikaci vedle pozemku stavebníka (viz minulé zasedání) – viz výše.
Dopravní nehoda koncem července (viz minulé zasedání) – pojišťovna má veškeré podklady, čeká se na
vyřízení.
Výstavba za školou (viz minulé zasedání) – na schůzce bylo konstatováno, že rozšíření komunikace pod
školou pro obousměrný provoz v navrhované šířce 5,5 m je pro nás nerealizovatelné, čeká se na stanovisko
projektanta.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost kanalizace (viz minulé zasedání) – návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na akci: „Mysločovice – odkanalizování“ se
společností AQUADROP, s.r.o.“ odeslán mailem, zatím není podepsán.
Návrh ing. Kutry na umístění měřičů rychlosti na vjezdy do obce (viz minulé zasedání) – ing. Kutra
nabídku poptal, ale zatím ji nemá. Starosta zjišťoval možnosti, v obcích Zahnašovice, Racková a Ludslavice
měřiče tam instalovala firma DAS elektro s.r.o., poslala nám nabídku. Nabízí řadu 300 nebo 400, dle velikosti
číslic, napájení solární energií nebo z veřejného osvětlení:
Zdroj energie
Řada DR300
Řada DR400
Solární energie
55 116 Kč vč. DPH 66 250 Kč vč. DPH
Veřejné osvětlení (s baterkou)
50 518 Kč vč. DPH 61 650 Kč vč. DPH
K tomu montáž á 4 235 Kč/ks. Dále bude potřeba jednoduchý projekt a vyjádření oprávněných úřadů. Dotační
titul by se snad dal využít na umístění měřiče od Míškovic, z MAS Moštěnka, pokud se nám podaří zajistit pro
stavební povolení všechna potřebná stanoviska.
Ing. Bureš – snad nejpotřebnější je jeho instalace od Machové. Ing. Kutra – i u školy je potřeba, od Míškovic
auta zpomalují až u křižovatky. Pan Večeřa – i od Sazovic jezdí rychle. Pan Stoklásek – v minulosti přispívaly
na měřiče pojišťovny. Ing. Kutra – jsou potřeba, aspoň část řidičů zpomalí. Zastupitelé se shodli na tom, že se
poptají nabídky na obě výšky číslic.
Návrh ing. Kutry na odstranění sloupků na parkovišti před hospodou na křižovatce (viz minulé
zasedání) – zatím odstraněny nejsou.
Návrh ing. Kutry na označení částí obce – umístění směrovníku (viz minulé zasedání) – starosta –
začít by se mělo ve středu obce, ale je to nákladné. Ing. Bureš, ing. Kutra – vypovídá to o určité image obce.
Zatím se počká.
Upozornění ing. Bureše na nebezpečí při velkých deštích v místě zatáčky pod lesem, směrem na
Lechotice (viz minulé zasedání) – vyčistí se příkopa, je potřeba domluva s majitelem lesa, je v řešení.
4. Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky
Jedná se o prázdnou chráničku pro optický kabel do chodníku k Míškovicím. Zastupitelé požadují doplňující
informace – např. je požadováno smluvní ošetření?
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková organizace – výjimka
z nejvyššího počtu žáků
Zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu žáků v jediné třídě 8. ročníku ZŠ na 32 žáků,
v horní třídě MŠ 26 dětí.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XIV/2019
6. Pronájem sálu HZ – termín 2019 pro DDM Astra Zlín
Jedná se o stanovení ceny pronájmu pro příměstský tábor, který se konal od 12. do 16. 8. 2019. V minulých
letech hradili 2 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pronájem sálu HZ
za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 12. – 16. 8. 2019 ke konání příměstského táboru.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XIV/2019
7. Různé
Opravy v rámci reklamace akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ – teď po deštích
v září se opět na stěnách v nové šatně po prázdninových opravách začala projevovat vlhkost, znovu
reklamováno.
Žádost p. Juráška, za obyvatele obce a ŘKF Mysločovice, o povolení na úpravu posezení s lavičkou
u kříže nad obcí – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje p. Petru Juráškovi
zbudování zpevněné plochy 2x3,5m a nové usazení lavičky u kříže nad obcí.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XIV/2019
Pan Večeřa dotaz, zda obec bude přispívat rodičům na družinu ZŠ – došlo ke zvýšení úplaty ze 100 Kč
na 150 Kč, v minulosti se o příspěvku vedla debata. Paní Pitříková – jedná se o platbu na celý měsíc, provoz do
16:00 hodin, tzn., že děti zde mohou pobývat až pět hodin denně, cca 1,50 Kč/hodina. Zatím si nikdo z rodičů
oficiálně nestěžoval. K navýšení úplaty došlo pravděpodobně kromě nárustu cen i díky tomu, že Obcí Lechotice
není placen příspěvek za jejich děti, celkem 48 (pozn. Obec Lechotice není členem našeho školského obvodu).
Obcemi školského obvodu je přitom na jednoho žáka družiny v roce 2019 hrazeno 239 Kč. Škole tedy v družině
chybí příspěvek 11 472 Kč, při počtu 88 žáků školy v družině se jedná o cca 130 Kč na jednoho žáka.
Soutěž „O keramickou popelnici“ – letos jsme se umístili jako nejlepší v kategorii obcí do 1 500 obyvatel
v množství vytříděného odpadu v přepočtu na obyvatele ve Zlínském kraji, soutěž organizuje Zlínský kraj ve
spolupráci s EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.
Oceněním je dar 30 tis. Kč od Zlínského kraje. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem k přijetí daru ve výši 30 tisíc Kč za úspěch v rámci
projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na
území Zlínského kraje“. Současně schvaluje rozpočtové opatření – přijetí daru do rozpočtu obce s využitím na
odpadové hospodářství v obci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XIV/2019
8. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 19/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 26 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XIV/2019

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 7. 10. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 9. 9. 2019
ve 20:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2019
Rekapitulace usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 9. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XIV. zasedání:
1. Napojení kanalizace rodinného domu na p. č. 325/58
2. Vybavení pro JSDHO Mysločovice
3. Projednání zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Žádost Zlín Net, a.s. – uložení chráničky
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková organizace – výjimka z nejvyššího
počtu žáků
6. Pronájem sálu HZ – termín 2019 pro DDM Astra Zlín
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje napojení kanalizace budoucího rodinného domu na p. č. 325/58 do kanalizační šachty
v komunikaci vedle této parcely za podmínky získání kladného stanoviska k napojení od vlastníků sítí
vedených v této komunikaci, zejména se jedná o vodu a plyn.
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3.

Schvaluje podání žádosti o Dotaci obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na
rok 2020 k pořízení zásahových oděvů a přileb, rukavic pro technické zásahy a moderní proudnice, při
spoluúčasti obce max. 27 tis. Kč.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2019/VK o odvádění odpadních vod s p. Zbyňkem Václavíkem.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2019/VK o odvádění odpadních vod s p. Karlem Surovcem.

6.

Revokuje bod 5. usnesení č. XIII/2019.

7.

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 147 499 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

8.

Revokuje bod 7. usnesení č. XIII/2019.

9.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího
počtu žáků v jediné třídě 8. ročníku ZŠ na 32 žáků, v horní třídě MŠ 26 dětí.

10. Schvaluje pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 12. – 16. 8. 2019 ke konání
příměstského táboru.
11. Schvaluje p. Petru Juráškovi zbudování zpevněné plochy 2x3,5m a nové usazení lavičky u kříže nad obcí.
12. Schvaluje uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem k přijetí daru ve výši 30 tisíc Kč za úspěch
v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky na území Zlínského kraje“. Současně schvaluje rozpočtové opatření – přijetí daru do
rozpočtu obce s využitím na odpadové hospodářství v obci.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019.
datum vyhotovení zápisu: 12. 9. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 9. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., ing. Radim Kutra v. r.
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