Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 9. 12. 2019 od 18,05 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: /////
Nepřítomni: p. Stoklásek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XVI. a XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“
3. Stanovení výše stočného
4. Žádosti o Veřejnou finanční podporu
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Mysločovice
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
8. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 5/2010
9. Inventarizace majetku obce Mysločovice
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, parc. č. 325/47
a 405/2
11. Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní vodárenská, a.s.
12. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2020
13. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022
14. 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 XVI. a XVII. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ, nebyly
proti nim podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a ing. Kutru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XVI. a XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“
3. Stanovení výše stočného
4. Žádosti o Veřejnou finanční podporu
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Mysločovice
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
8. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 5/2010
9. Inventarizace majetku obce Mysločovice
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, parc. č. 325/47
a 405/2
11. Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní vodárenská, a.s.
12. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2020
13. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022
14. Různé
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XVIII/2019
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XVI. a XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – máme informaci, že jsme dotaci získali, ale
rozhodnutí zatím nemáme. Pracuje se na stavebním povolení. Smlouva o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Sociální bydlení Mysločovice“ - je potřeba prodloužit výkon
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inženýrské činnosti z důvodu nedokončení změny č. 1 Územního plánu Mysločovice. Starosta - návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 2. usnesení č. XVIII/2019
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – okomentoval aktuální stav, všem dotčeným byly smlouvy předány, zbývá dořešit
úseky vedení kanalizace u čp. 41, 106 a 162, kde je situace nejkomplikovanější. Probíhají jednání s majiteli
nemovitostí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Po Novém roce se bude dolaďovat harmonogram prací.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – p. Jurášek – architekt se omlouvá, že nestíhá. Starosta ho
obešle vyzývacím dopisem, objednávka odeslána 28. 8. 2019, nejzazší termín byl 10 týdnů. Počkáme na jeho
vyjádření.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – čeká se na návrh kupní smlouvy od právníka.
Výstavba poldru od Lechotic (viz minulá zasedání) – zeleň vysazena, zbývá zatravnění.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – i když
Obec Lechotice své vyjádření dodala, ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje stále nemáme rozhodnutí ve
správním řízení.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky ještě nedodány.
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – poptáváme potřebné práce (zhotovení konstrukce atd.), úkol trvá.
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) – ing. Kutra zatím nedodal originál
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, úkol trvá.
Výstavba za školou (viz minulá zasedání) – vypořádávají se připomínky obce k projektové dokumentaci
k výstavbě v lokalitě za školou.
Opravy v rámci reklamace akce „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ (viz minulá
zasedání) – prostory šaten vysychají, po deštích se nic nového neobjevilo, ředitelka zajistí pravidelné denní
větrání.
Plán obnovy svěřeného dlouhodobého majetku na roky 2020-2022 (viz příloha č. 2 zřizovací listiny
ZŠMŠ) – školou předložen, zastupitelé s ním byli předem seznámeni, projednali ho a vzali na vědomí. Starosta
dopisem Mgr. Gazdíkovi (člen rady ZK, oblast školství) požádal o dotaci ze ZK na rekonstrukci MŠ.
Výpověď z nájmu provozovny kosmetických služeb k 31. 12. 2019 (viz minulá zasedání) – nabídka
pronájmu zveřejněna. Zatím se přihlásily dvě zájemkyně, s tím, že jako první se přihlásila paní, která má zájem
o pronájem od 1. 6. a jako druhá, která má zájem od 1. 1., ale tato zájemkyně není k zastižení, preferujeme
pronájem od 1. 1. 2020.
Špatný stav cesty k Salášku, trhá se její povrch (viz minulé zasedání) – starosta informoval projektanta
výstavby za školou, že se tato komunikace pro tuto výstavbu používat nebude.
Akce v obci (viz minulé zasedání) – starosta poděkoval všem organizátorům a sponzorům konaných akcí,
ocenil zdárný průběh akcí.
Rozpočet obce na rok 2020 (viz minulé zasedání) – výkonnější technika na sečení trávy se zatím
pořizovat nebude, budeme řešit dodavatelsky nebo zapůjčením.
Sběr kuchyňských olejů (viz minulé zasedání) – popelnice ke sběru kuchyňských olejů je umístěna na
sběrném místě u hasičské zbrojnice.
2. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“
Osloveny byly čtyři firmy, nabídku podali tři, 3. 12. 2019 proběhlo otevírání obálek:
MONTIM Kutra s.r.o.
1 546 848,77 Kč bez DPH
ARUSTAV s.r.o.
1 459 158,40 Kč bez DPH
HLAVA - STAVBY s.r.o. 1 368 253,53 Kč bez DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v případě získání dotace zadat stavební
práce k akci „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti HLAVA - STAVBY s.r.o.
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy za 1 368 253,53 Kč bez DPH.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XVIII/2019
3. Stanovení výše stočného
Zastupitelé byli předem seznámeni s kalkulací ceny zpracovanou ing. Kousalíkovou, při částečném zahrnutí
odpisů a prostředků obnovy infrastruktury majetku je cena pro vodné a stočné 13,89 Kč/m3. Při normované
spotřebě 36 m3/obyvatele/rok vychází roční platba cca 500 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
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Mysločovice stanovuje pro rok 2020 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 500 Kč na osobu a rok
(tj. 13,89 Kč/m3).“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XVIII/2019
4. Žádosti o Veřejnou finanční podporu
V roce 2020 se bude pokračovat ve stejném systému jako v roce 2019 - podpora konání plesů složek řešena
formou daru ve výši 3 tis. Kč, konkrétní akce složek spoluúčastí obce na nákladech akce (nohejbalový turnaj
pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou 1 200 Kč; Církevní silvestr pořádaný ŘKF Mysločovice podpořen částkou
1 000 Kč; uzlovací soutěž, maškarní karneval, soutěž O pohár starosty obce Mysločovice pořádané
SDH Mysločovice celkovou částkou 20 000 Kč; Pivní slavnosti a Vánoční turnaj pořádané TJ SOKOL
Mysločovice, o. s. celkovou částkou 7 000 Kč; a to za předpokladu, že se akce budou konat). Žádosti o VFP
byly podány ve stejném rozsahu jako v minulém roce, VFP bude poskytována na zbylou činnost složek (letos
poskytnuto, bez příspěvku na školné MŠ, celkem cca 274 tis. Kč).
Dle usnesení zastupitelstva ze 7. 12. 2015 si zastupitelstvo vyhrazuje pravomoc rozhodovat o darech nad
1 000 Kč pro jednu osobu či organizaci a o všech dotacích z rozpočtu obce.
Starosta seznámil zastupitele s písemně podanými žádostmi o VFP 2020, navrhl poskytnout žadatelům VFP na
rok 2020 ve stejné výši jako letos. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje na rok
2020 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč, p. Šumberu (Banjo
country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice
z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek)
ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč.
Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XVIII/2019
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem vyhlášky od 1. 1. 2020, starosta je seznámil s předpokládanými
náklady k odpadům v roce 2020, jedná se o cca 362 tis. Kč po odečtu příjmů za tříděný odpad. Rostou náklady
především na sběr tříděného odpadu. Poplatek se dle zákona a našich nákladů může pohybovat od 0 Kč do
532 Kč (250 Kč + 282 Kč), k pokrytí nákladů by vzhledem k osvobozeným poplatníkům měl být min. 579 Kč.
Zastupitelé navrhli ponechat dosavadních 530 Kč. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 7/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1. 1. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XVIII/2019
Starosta otevřel problematiku vydávání štítků na popelnicové nádoby. Odpad z naší obce se sváží společně
s odpadem z okolních obcí, počet popelnicových nádob ovlivňuje výši fakturovaných nákladů za odvoz
komunálního odpadu. Proto byl již dříve (naposledy na XLIII. zasedání v roce 2010) stanoven systém
„přidělování štítků na popelnice“. Zastupitelé se po projednání shodli na ponechání systému, ale navrhují zvýšit
paušální poplatek, od roku 2010 je 170 Kč za štítek. Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice stanovuje, že s účinností od 1. 1. 2020 bude pro 1-4 osoby trvale bydlící na čp. a tvořící domácnost
přidělován jeden štítek na popelnicovou nádobu, v případě potřeby dalšího štítku bude tento vydán po zaplacení
paušálního poplatku 200 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XVIII/2019
prosinec 2008, březen 2009,
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Mysločovice
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem vyhlášky od 1. 1. 2020. Do vyhlášky byl zapracován sběr
kuchyňského oleje. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mysločovice s účinností od 1. 1. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XVIII/2019
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
Ruší se místní poplatek z ubytovací kapacity, nově bude místní poplatek z pobytu. Mění se okruh poplatníků,
max. výše poplatku je pro rok 2020 21 Kč, od roku 2021 50 Kč. Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem
vyhlášky od 1. 1. 2020. Sjednotili se na sazbě 10 Kč za každý započatý den pobytu. Starosta – návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 9/2019, o místním poplatku
z pobytu s účinností od 1. 1. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XVIII/2019
8. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 5/2010
Jedná se o vyhlášku o místním poplatku ze psů a vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Z důvodu stále narůstající administrativy s těmito poplatky a nízkému výnosu z těchto poplatků se
zastupitelé shodli na zrušení těchto poplatků.
Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 10/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XVIII/2019
Zastupitelé – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 11/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XVIII/2019
9. Inventarizace majetku obce Mysločovice
Starostou byl 15. 11. 2019 vydán Plán inventur za rok 2019. Dnes od 17:30 hodin proběhlo školení všech členů
inventarizační komise. S inventurami se začne pokladnou 2. 1. 2020 a poté tak, aby vše vč. závěrečné zprávy
bylo hotovo do jednání zastupitelstva 3. 2. 2020. Předsedou komise je p. Stoklásek, všichni ostatní zastupitelé
jsou členy komise, za majetek zodpovídá starosta obce.
Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2019 – ke konci roku předpokládáme stav na účtu 042 cca
962,5 tis. Kč (viz příloha). Jedná se o tyto akce: rekonstrukce mostu u HZ, rekonstrukce mostku u MŠ,
odkanalizování obce, rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice, mokřad retenční nádrž SN2
(Lechotice), dopravní automobil, sociální bydlení Mysločovice (čp. 96), rekonstrukce chodníku Mysločovice
č.p. 41 – č.p. 27, regionální biokoridor 1586 v k. ú. Mysločovice, výkup pozemků naproti ubytovny a změna č. 1
územního plánu Mysločovice. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí
předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2019 s tím, že všechny akce jsou živé, budou se
v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XVIII/2019
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, parc. č. 325/47
a 405/2
Jedná se o napojení kanalizace rodinného domu manželů Krajčových (výstavba k Machové) do kanalizační
šachty v komunikaci vedle této parcely – projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva 9. 9. 2019. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku obce parc. č. 325/47 a 405/2 v k. ú. Mysločovice
s manželi Krajčovými týkající se přípojky kanalizace k rodinnému domu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XVIII/2019
11. Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní
vodárenská, a.s.
Zastupitelé byli s návrhem smlouvy předem seznámeni. Jedná se o společné právní zastoupení obcí
JUDr. Plašilovou ve sporu obcí s Jižní vodárenskou. Máme sice uzavřenou smlouvu ohledně právní pomoci
Mgr. Jančíkem, nicméně i po dohodě s ním je lepší varianta mít jednoho společného zástupce pro všechny
obce. Jedná se celkem o 12 obcí, mezi které by se rozdělily vzniklé náklady právního zastoupení. Starosta
připomněl, že obec měla akcie Vaku, předprodala je prostřednictvím České spořitelny, obdržela zálohu, prodej
byl napaden, mezitím se majitelem stala Jižní vodárenská, obchod není dokončen, teď je spor ohledně toho,
kdo může s akciemi, hlasovacími právy nakládat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní
vodárenské, a. s. s JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XVIII/2019
12. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok
2020
Dokumenty Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
zveřejněny na webových stránkách školy od 14. 11. 2019, předtím upraveny dle požadavků zastupitelů. Škole
budou po schválení rozpočtu starostou stanoveny závazné ukazatele, a to na položkách týkajících se oprav
a udržování, nákupu služeb, mzdových nákladů a pořízení majetku na střediscích základní škola, ZŠ školní
jídelna, ZŚ družina, mateřská škola, MŠ školní jídelna (viz Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu). Vzhledem k možnému získání dotace na rekonstrukci tělocvičny ZŠ bude starosta jednat s ředitelkou
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školy o financování celé akce (finanční prostředky jsou k tomuto účelu zatím rezervovány v rozpočtu školy, ale
protože o dotaci musí žádat a v případě získání dotace i financovat obec, škola po dokončení akce převede
zpět do rozpočtu zřizovatele jím vynaložené finance k této akci). Zastupitelé byli předem s oběma dokumenty
seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022. Dále organizaci
schvaluje Rozpočet na rok 2020 s celkovými náklady a výnosy:
a) 4 607 900 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 844 100 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 312 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 978 800 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 324 000 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 25 500 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 123 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 390 200 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 0 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 342 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 34 472 500 Kč, náklady 34 422 500 Kč, zisk 50 000 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XVIII/2019
Oba dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách školy.
13. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (viz příloha) zveřejněn na úřední desce obce od 18. 11. 2019, na oba
roky se uvažuje s přebytkovým rozpočtem (porovnání příjmů a výdajů), počítá se se splátkami obou úvěrů.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021-2022.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. XVIII/2019
Návrh rozpočtu (viz příloha) vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022, skutečného plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2019 a předpokládaných výdajů na rok 2020. Je navrhován jako schodkový,
schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Je zveřejněn na úřední desce od 18. 11. 2019,
projednán ve finančním výboru.
Zastupitelé návrh projednali, seznámili se s předpokládanými investicemi, byly navrženy tyto úpravy:
příjmy

paragraf položka
úpravy

19 026 503 Kč

zveřejněný návrh
ORG

storno původní
hodnota

1341

xxxxxx

-15 000 Kč

xxxx

1343

xxxxxx

-5 000 Kč

0 Kč zrušený místní poplatek za užívání veřejného prostranství

6330

4134

xxxxxx

-900 000 Kč

není potřeba převody do fondů rozpočtovat, nejsou pro ně
0 Kč zřízeny samostatné účty, jsou součástí běžného účtu,
rozlišeny analytikou běžného účtu

0 Kč zrušený místní poplatek za psy

18 106 503 Kč
19 498 817 Kč

zveřejněný návrh
paragraf položka

úpravy

poznámka

xxxx

po úpravách
výdaje

nová hodnota

ORG

storno původní
hodnota

nová hodnota

30 000 Kč

poznámka
administrace dotace "Založení regionálního biokoridoru 1586 v
k.ú. Mysločovice" (na žádost převedeno z roku 2019)

3749

6121

xxxxxx

0 Kč

1037

5222

xxxxxx

0 Kč

3330

5223

xxxxxx

0 Kč

3392

5493

51

0 Kč

5 000 Kč VFP Šumbera

3392

5493

79

0 Kč

5 000 Kč VFP Budiš

3392

5493

28

0 Kč

3392

5493

27

0 Kč

3419

5222

xxxxxx

0 Kč

50 000 Kč VFP TJ SOKOL

3429

5493

xxxxxx

0 Kč

10 000 Kč VFP Jurášková

5512

5222

xxxxxx

0 Kč

55 000 Kč VFP SDH

5 000 Kč VFP Myslivecký spolek Háj
30 000 Kč VFP ŘKF

25 000 Kč VFP Budišová
5 000 Kč VFP Hlahol

5

6330

5xxx

xxxxxx

-900 000 Kč

3113

6xxx

xxxxxx

0 Kč

3723

5xxx

xxxxxx

-64 000 Kč

úpravy

472 314 Kč

zveřejněný návrh
paragraf položka
xxxx

8115

po úpravách

26 000 Kč smlouva o dílo Expra z. ú. - rekonstrukce tělocvična ZŠ
104 000 Kč navýšení tříděný odpad
18 884 817 Kč

po úpravách
financování

není potřeba převody do fondů rozpočtovat, nejsou pro ně
0 Kč zřízeny samostatné účty, jsou součástí běžného účtu,
rozlišeny analytikou běžného účtu

ORG

storno původní
hodnota

xxxxxx

-2 003 322 Kč

nová hodnota

poznámka

2 309 322 Kč změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
778 314 Kč

V návrhu rozpočtu je mj. počítáno (viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2020) s příspěvky, veřejnou finanční
podporou, dary. Případné úpravy rozpočtu budou prováděny rozpočtovými opatřeními v roce 2020. Zůstává
rezerva pro starostu na nepředvídané výdaje 40 000 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové
a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na
paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2020 - návrh“, tzn. příjmy ve výši 18 106.503 Kč, výdaje ve
výši 18 884 817 Kč, financování ve výši 738 314 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým
a právnickým osobám uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2020 - návrh“. Schvaluje schodkový
rozpočet. Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
schvaluje provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž
se změní jejich charakter a výše prostředků.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 17. usnesení č. XVIII/2019
14. Různé
Dotační titul na obnovu povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ – jedná se o dotaci z MMR, 70 % dotační
titul, žadatelem a realizátorem musí být obec. Parkety by měly být odstraněny, betonový podklad vystěrkován
a na to sportovní podlaha. Podrobný soupis prací zatím nemáme, podlahář dělal sondu ohledně pevnosti
podkladu, zatím se nevyjádřil. V rozpočtu na rok 2020 má škola k tomuto účelu rezervováno 500 tis. Kč,
v případě získání dotace je převede do rozpočtu obce. Starosta zajistil nabídku k administraci dotace.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“. Žádost bude podána do programu Podpora rozvoje
regionů 2020 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210B - Podpora obnovy sportovní
infrastruktury.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 18. usnesení č. XVIII/2019
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce k podání a administraci
žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“ firmě Expra z. ú. a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy na 26 000 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí letošního
výdaje 9 000 Kč 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 19. usnesení č. XVIII/2019
Dotace MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – měla by být podpořena infrastruktura ZŠ – investiční
dotační titul na počítače, fyziku a chemii, akci by realizovala sama škola, nesmí se v průběhu realizace navýšit
kapacita ZŠ nebo MŠ. Dále v bezpečnosti dopravy bude dotační titul vyhlášen v lednu 2020, dalo by se využít
na chodníky.
Obcí Machová jsme byli informováni o její žádosti ZŠMŠ Mysločovice ohledně sdělení celkového
množství kg v rámci sběru papíru, které odevzdali žáci obce Machová – obec Machová plánuje toto množství
hlásit v rámci systému EKOKOM. Starosta byl informován ředitelkou školy, že vše projednala s učiteli, ale není
možné, aby zjišťovali, kolik papíru bylo odevzdáno dětmi z Machové, není na to kapacita. Navíc dochází
k rozdílům mezi žáky odevzdaným odpadem a odpadem, který je škole poté „uznán“. Nejlepší by bylo, kdyby si
obec Machová papír od dětí vysbírala sama a pak škole poslala utržené finance.
Bezúplatný převod pozemků před čp. 65 a 226 – na základě dřívější žádosti obce ÚZSVM zaslal návrh
smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření „Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami“, čj.
UZSVM/BZL/7419/2019-BZLM, s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 463/1 a 463/2 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 20. usnesení č. XVIII/2019
Žádost ZŠMŠ – převod z rezervního do investičního fondu na zatemnění chodby v přízemí ZŠ –
v přízemí bylo vybudováno nové pódium s promítacím plátnem, je potřeba zajistit zatemnění. Starosta - návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci převod finančních prostředků ve výši 25 220 Kč rezervního do investičního fondu školy
k pořízení zatemnění chodby v přízemí ZŠ.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 21. usnesení č. XVIII/2019
Žádost ZŠMŠ o schválení změny odpisového plánu 2019 – z důvodu postupného zaokrouhlování je
výše odpisů za rok 2019 581 898, 20 Kč, tedy o 10 Kč nižší než bylo schváleno (viz odpisový plán k 1. 1. 2019
a 1. 4. 2019). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úpravu odpisového plánu
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2019, ponížení o 10 Kč na
celkovou částku 581 898,20 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování změny do příjmů
a výdajů rozpočtu obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 22. usnesení č. XVIII/2019
Rozpočtové opatření - starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 23/2019 (viz
příloha) a zdůvodnil jim ho. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 602 426 Kč (mj. zlepšené
daňové příjmy). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 23/2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 23. usnesení č. XVIII/2019
Vratka části poplatku dle Dohody o složení poplatku na škody způsobené stavbou – do katastru
nemovitostí bylo zapsáno čp. 260, stavební výbor průběžně zjišťuje stav škod, zda nějaké nevznikly při realizaci
této stavby na dotčené komunikaci, dodá dobrozdání, že nebyla shledána žádná poškození.
Pro obec je nemožné zjistit, kdy došlo k zápisu vlastnického práva v katastru, pro budoucí uzavírané dohody je
potřeba upravit tuto dohodu v odst. 3. 2 čl. III. tak, že stavebník požádá o vrácení části poplatku na účet
uvedený v záhlaví dohody. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje změnu znění
Dohody o složení poplatku na škody způsobené stavbou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 24. usnesení č. XVIII/2019
Dodatek k nájemní smlouvě, Zemědělská společnost KLM, s r.o. - jedná se o narovnání výměry
pozemků po dostavbě poldru Lechotice. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Dodatku č. 8 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 25. usnesení č. XIII/2019
Ing. Kutra upozornil na zeminu složenou na komunikaci vedle čp. 225 – je potřeba neprodleně odklidit
stavebníkem na p. č. 325/56 a mlatovou komunikaci uvést do původního stavu.
Pan Utinek upozornil na přecházení občanů mimo místo pro přecházení u kostela – reálné nebezpeční
dopravní nehody – sám byl svědkem nebezpečné situace, kdy si žáci zkracovali přecházení mezi výsadbou, jak
tomu zabránit? Nainstalovat sloupky s řetízkem? Zastupitelé – občané budou obcházet i sloupky, je to o jejich
chování, nejenom, že ničí zeleň, ale vystavují se nebezpečí. Takto konají i dospělí, jsou zároveň špatným
příkladem dětem.
Ing. Bureš apeloval na dosazování stromků podél cesty k Salášku, požádat o pomoc myslivce.

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 13. 1. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 9. 12. 2019
ve 20:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Nedokončené investice k 31. 12. 2019 – předpoklad
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022
5. Návrh rozpočtu na rok 2020
6. Návrh rozpočtového opatření č. 23/2019
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Rekapitulace usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 12. 2019 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XVI. a XVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“
3. Stanovení výše stočného
4. Žádosti o Veřejnou finanční podporu
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Mysločovice
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
8. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 5/2010
9. Inventarizace majetku obce Mysločovice
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, parc. č. 325/47
a 405/2
11. Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní vodárenská,
a.s.
12. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok 2020
13. Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022
14. Různé
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Rekonstrukce chodníku Mysločovice,
č.p. 41 – č.p. 27“ společnosti HLAVA - STAVBY s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy za
1 368 253,53 Kč bez DPH.

4.

Stanovuje pro rok 2020 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 500 Kč na osobu a rok (tj. 13,89 Kč/m3).

5.

Schvaluje na rok 2020 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši
5 000 Kč, p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši
5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši
10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice
ve výši 30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL
Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.

6.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2020.

7.

Stanovuje, že s účinností od 1. 1. 2020 bude pro 1-4 osoby trvale bydlící na čp. a tvořící domácnost
přidělován jeden štítek na popelnicovou nádobu, v případě potřeby dalšího štítku bude tento vydán po
zaplacení paušálního poplatku 200 Kč.

8.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mysločovice s účinností od 1. 1. 2020.

9.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1. 1. 2020.

10. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o místním poplatku ze psů.
11. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2019 s tím, že všechny akce
jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
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13. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na
pozemku obce parc. č. 325/47 a 405/2 v k. ú. Mysločovice s manželi Krajčovými týkající se přípojky
kanalizace k rodinnému domu.
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv
Jižní vodárenské, a. s. s JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátem.
15. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2020 s celkovými náklady
a výnosy:
a) 4 607 900 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 844 100 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 312 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 978 800 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 324 000 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 25 500 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 123 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 390 200 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 0 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 342 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 34 472 500 Kč, náklady 34 422 500 Kč, zisk 50 000 Kč.
16. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022.
17. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2020 návrh“, tzn. příjmy ve výši 18 106.503 Kč, výdaje ve výši 18 884 817 Kč, financování ve výši 738 314 Kč.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních
příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám uvedeným
v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2020 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet. Současně
vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje provedení
vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se změní jejich
charakter a výše prostředků.
18. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice“.
Žádost bude podána do programu Podpora rozvoje regionů 2020 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu 117D8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
19. Schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce školní tělocvičny
ZŠ a MŠ Mysločovice“ firmě Expra z. ú. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 26 000 Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409,
položce 6901.
20. Schvaluje uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami“, čj. UZSVM/BZL/7419/2019-BZLM, s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 463/1 a 463/2
v k. ú. Mysločovice.
21. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci převod finančních
prostředků ve výši 25 220 Kč rezervního do investičního fondu školy k pořízení zatemnění chodby
v přízemí ZŠ.
22. Schvaluje úpravu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
na rok 2019, ponížení o 10 Kč na celkovou částku 581 898,20 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– zapracování změny do příjmů a výdajů rozpočtu obce.
23. Schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019.
24. Schvaluje změnu znění Dohody o složení poplatku na škody způsobené stavbou.
25. Schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
datum vyhotovení zápisu: 11. 12. 2019 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 12. 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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