Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 4. 11. 2019 od 18,05 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. 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 XV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p. Večeřu. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XVI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XVI/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – výsledek žádosti o dotaci nevíme. Pracuje
se na změně územního plánu, předělává se projekt plynové přípojky, nerespektoval budoucí plynovou přípojku
na sokolskou zahradu.
Způsob využití pozemku pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ (viz minulá zasedání) – změna
využití zavkladována.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek zajišťuje smlouvy, okomentoval aktuální stav, problémové úseky.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – smlouva o dílo se stavební firmou
podepsána. Obdrželi jsme od MMR ČR registraci akce, připravují se podklady pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Přes zimu se vyklidí prostory půdy, na jaře se začne s pracemi.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – čeká se na prezentaci návrhů projektantem.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – stále se čeká na návrh kupní smlouvy od právníka.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – řeší se mokřad, dokončovací práce, výsadba
zeleně.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – ze
strany Krajského úřadu Zlínského kraje stále nemáme rozhodnutí ve správním řízení, dle telefonického sdělení
KÚ ZK se čeká na vyjádření Obce Lechotice.
Regionální biokoridor na k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – podána žádost o dotaci.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – obec focena, fotky zatím nedodány.
Stojan na kola do altánku pod hřbitovem (viz minulá zasedání) – bude realizováno koncem zimy
z důvodu rekonstrukce cykloparku během zimy.
Chodník k Míškovicím (viz minulá zasedání) – podána žádost na stavebním úřadě, dotace ještě
nebyla vyhlášena. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice 1) schvaluje výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27",
jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku, jelikož jeho stav již neodpovídá stávajícím normám, a to s
předpokládanou hodnotou 1 633 058 Kč bez DPH dle projektové dokumentace zhotovené K PROJEKT Kročil
a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČO: 022 86 424, vypracoval Ing. Marek Lukács;
2) schvaluje oslovení dále uvedených dodavatelů k podání nabídky: MONTIM Kutra s.r.o., ARUSTAV s.r.o.,
HLAVA - STAVBY s.r.o., DIPS Zlín, spol. s r.o.; 3) jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení
Mgr. Chmelařová, p. Jurášek a p. Utinek.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XVI/2019
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – poptáváme potřebné práce (zhotovení konstrukce atd.).
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Žádost o odstranění živého plotu u čp. 123 (viz minulá zasedání) – jednání s p. Volfem zatím
neproběhlo, úkol trvá.
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulá zasedání) – starosta požádal ing. Kutru
o dodání originálu geometrického plánu k uzavření smlouvy.
Umístění značky „průmyslová zóna“ do lokality pod lesem a „zákazu vjezdu aut nad 3,5, tuny“
před slepou ulici do Hořenůvky (viz minulá zasedání) – zbývá instalovat jednu značku.
Výstavba za školou (viz minulá zasedání) – vypořádávají se připomínky stavebního výboru k úpravě
projektu – všechny sítě přes obecní pozemky řešit protlakem, omezit likvidaci zeleně, prověřit reálné poměry
u čp. 217. Zastupitelstvo je projednalo a vzalo na vědomí.
Odstranění sloupků na parkovišti před hospodou na křižovatce (viz minulá zasedání) – zatím
odstraněny nejsou, patice jsou 15 cm vysoké, musí se uřezat.
Nebezpečí při velkých deštích v místě zatáčky pod lesem, směrem na Lechotice (viz minulá
zasedání) – je potřeba zajistit od majitele lesa příčný práh.
Opravy v rámci reklamace akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ (viz minulá
zasedání) – byla vyměněna část uvolněné dlažby ve školní kuchyni, ale za nevhodnou do těchto prostor, bude
se reklamovat. Stále se řeší vlhkost v šatnách – roh při vstupu.
Úprava posezení s lavičkou u kříže nad obcí (viz minulá zasedání) – hotovo.
Návrh rozpočtu ZŠMŠ na rok 2020 a Střednědobého výhledu hospodaření na roky 2021 a 2022
(viz minulé zasedání) – starosta jednal s pí ředitelkou, návrh upraven dle požadavku zastupitelů, vytvořeny
„rezervy“ na rekonstrukce. Zastupitelé vzali návrh rozpočtu z 31. 10. 2019 na vědomí, před schvalováním
v zastupitelstvu bude zveřejněn na úřední desce školy. Starosta požádá školu o aktualizaci plánu oprav (viz
příloha č. 2 zřizovací listiny). Úkol pro starostu, požádat o dotaci ze ZK na rekonstrukci MŠ, trvá.
Výpověď z nájmu provozovny kosmetických služeb k 31. 12. 2019 (viz minulé zasedání) – starosta
jednal se současným nájemcem ohledně možnosti zajištění budoucího nájemce, zveřejní se nabídka.
Při dešti kanál plný vody u čp. 209 (viz minulé zasedání) – p. Utinek oslovil majitele čp. 209, vyčištění
kanálu si zajistí.
2. Různé
Ing. Bureš apeloval na špatný stav cesty k Salášku, trhá se její povrch – starosta – příkopa byla
zasypána, nyní by už cesta neměla „uhýbat“. Pan Večeřa – kudy budou na pole jezdit zemědělci? Starosta –
do budoucna budou jezdit zřejmě za novou plánovanou výstavbou, zatím dle něho většinou jezdí dole pod
školou. Dáme k cestě ze Stránky, kostkovici, omezující značku pro vjezd? Zastupitelé se shodli na tom, že
stávající značka u křižovatky k výstavbě nad školou bude posunuta před čp. 222.
Výše stočného a poplatků od 1. 1. 2020 – budou zpracovány propočty, u stočného a poplatku „za
odpady“ dojde pravděpodobně k navýšení, ostatní by se měnit nemělo. Kvůli změně legislativy budou
přepracovány všechny vyhlášky o místních poplatcích, schvalovat se budou na příštím zasedání.
Hospodaření ZŠMŠ do konce 3. čtvrtletí 2019 – ing. Bureš – rozpočet v jednotlivých střediscích
plněn, nedošlo nikde k jeho překročení, hospodářský výsledek kladný v hlavní i hospodářské činnosti. Současná
výše rezervního fondu cca 360 tis. Kč. Proběhlo čerpání v opravách, je dostatečná rezerva na 4. čtvrtletí.
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o software: AVG 70 licencí (inv. č. 3818,
pořizovací cena 18 819 Kč, rok pořízení do 2017), AVG 70 licencí (inv. č. 4666, pořizovací cena 20 163 Kč, rok
pořízení do 2019), Netop Vision (inv. č. 3053, pořizovací cena 18 000 Kč, rok pořízení 2011) a Editor ŠVP
(inv. č. 2208, pořizovací cena 5 000 Kč, rok pořízení 2006). Vypršely licence, nepodporují je nové operační
systémy a aktualizace. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení software: AVG 70 licencí (inv. č. 3818), AVG
70 licencí (inv. č. 4666), Netop Vision (inv. č. 3053) a Editor ŠVP (inv. č. 2208) z majetku ve správě.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 3. usnesení č. XVI/2019
Žádost ZŠMŠ o souhlas k přijetí daru – jedná se o knihy do žákovské knihovny. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí daru, knih do žákovské knihovny v hodnotě
1 944 Kč, pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od Spolku přátel školy při
ZŠ Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 4. usnesení č. XVI/2019
Oznámení o přerušení provozu MŠ – ředitelkou školy sděleno, že na základě vyhodnocení ankety
rodičů bude mateřská škola v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřena. Zastupitelé
vzali na vědomí.
Stávka učitelů 6. 11. 2019 – většina učitelů naší školy stávku podporuje, ale ve škole bude zajištěn
klasický provoz, informace pro rodiče zveřejněna na stránkách školy.
Žádost pí Dovrtělové o posílení rozpočtu na rok 2020 k obnově obecních krojů – kroje jsou již
značně opotřebené, je nutné je začít ve větší míře obnovovat, pořídil by se 1 kompletní pánský kroj větší
velikosti a 4 ks pánských košil, celkové náklady cca 16 tis. Kč. Zastupitelé vzali na vědomí, bude zahrnuto do
rozpočtu.
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Žádost pí Šmýdové o zápůjčku hanáckých krojů – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 3 ks pánských krojů na akci „Beseda u cimbálu“.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 5. usnesení č. XVI/2019
Vandalismus v obci – v místní firmě, u kontejneru u hřbitova, ve škole se vyskytly problémy
s vandalismem. V případě, že někdo z občanů zjistí, že mu došlo k újmě, je potřeba oslovit policii.
Akce v obci – v nejbližší době se koná Beseda u cimbálu – obec připraví sál, Mikulášský jarmark – je
potřeba zajistit prodejce do stánků, lampiónový průvod – letos s ještě lepším ohňostrojem, pokud nevyjde
počasí, tak se ohňostroj přesune na začátek roku.
Rozpočet obce na rok 2020 – v současné době je zpracováván jeho návrh, který bude zveřejněn na
úřední desce. Schvalovat se bude na příštím zasedání. Starosta – je potřeba pořídit výkonnější mechanismus
na sečení trávy.
Pan Jurášek apeloval na špatný stav lip u hřbitova – starosta – v zimě budou skáceny.
Sběr kuchyňských olejů - od 1. 1. 2020 máme povinnost zavést sběr kuchyňských olejů. Starosta
zjišťoval možnosti, společnost FRITEX s.r.o. odebírá olej ze školy, zatím bez problémů, K zápůjčce je bezplatně
popelnice, za jeden litr vyplácí 1 Kč, ale některé společnosti nedávají nic a dokonce TS Otrokovice mají odběr
zpoplatněn 1 Kč/l. Popelnici umístíme, zatím jednu, do dvora HZ, kde bude pod kontrolou našich zaměstnanců.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o dodávkách
kuchyňského oleje a tuku se společností FRITEX s.r.o.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 6. usnesení č. XVI/2019
3. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 22/2019 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 21 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XVI/2019

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 9. 12. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 11. 2019
ve 20:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 22/2019

Rekapitulace usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 11. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.

2.

1) schvaluje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27", jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku, jelikož jeho stav již
neodpovídá stávajícím normám, a to s předpokládanou hodnotou 1 633 058 Kč bez DPH dle projektové
dokumentace zhotovené K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČO:
022 86 424, vypracoval Ing. Marek Lukács; 2) schvaluje oslovení dále uvedených dodavatelů k podání
nabídky: MONTIM Kutra s.r.o., ARUSTAV s.r.o., HLAVA - STAVBY s.r.o., DIPS Zlín, spol. s r.o.; 3)
jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení Mgr. Chmelařová, p. Jurášek a p. Utinek.

3.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení software: AVG
70 licencí (inv. č. 3818), AVG 70 licencí (inv. č. 4666), Netop Vision (inv. č. 3053) a Editor ŠVP (inv. č.
2208) z majetku ve správě.

4.

Schvaluje přijetí daru, knih do žákovské knihovny v hodnotě 1 944 Kč, pro Základní školu a mateřskou
školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od Spolku přátel školy při ZŠ Mysločovice.
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5.

Schvaluje pí Jitce Šmýdové bezplatnou zápůjčku 3 ks pánských krojů na akci „Beseda u cimbálu“.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se společností FRITEX s.r.o.

7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2019.

datum vyhotovení zápisu: 9. 11. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 11. 2019
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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