Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 13. 1. 2020 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 XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík s.r.o.
3. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
4. Různé
5. 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 XVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Bureše a p. Utinka. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík s.r.o.
3. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XIX/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – rozhodnutí zatím nemáme. Pracuje se na
stavebním povolení, čeká se na změnu ÚP č. 1.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – okomentoval aktuální stav, zbývají uzavřít tři smlouvy, úsek vedení kanalizace
u čp. 162 se řeší. Probíhají jednání s majiteli nemovitostí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – dolaďuje se harmonogram prací, po
dohodě se zhotovitelem budou práce zahájeny co nejdříve.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – starosta obeslal architekta vyzývacím dopisem, urgoval ho,
zatím se neozval.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – čeká se na návrh kupní smlouvy od právníka, starosta
ho opět urgoval koncem prosince a začátkem ledna.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – krajský
úřad vydal rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, že nárok na hrazení výdajů školských zařízení plyne přímo ze
školského zákona a Obec Lechotice je na základě uzavřené dohody o společném školském obvodu povinna
z pohledávky 87 146,64 Kč uhradit částku ve výši 69 357,76 Kč, nepřiznal nám úhradu částky 17 788,88 Kč.
Zdůvodňuje to tím, že ústní dohoda mezi zástupci obcí nemůže být pro nedostatek formy považována za platně
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Nepřiznaný rozdíl je 1) způsoben počítáním dle žáků, kteří využívají služeb
školských zařízení, tak, jak bylo s obcemi dohodnuto. Dle zákona se mělo počítat dle žáků s trvalým bydlištěm.
Dále 2) se na této částce podílí i neponížení výdajů o příjmy školské družiny.
Starosta navrhuje přepočítat roky 2017 a 2018 podle rozhodnutí ZK, nepočítat zatím úroky, ale stejně Sazovice
dle žáků s trvalým pobytem na tom budou hůř. Navrhuje v nejbližších dnech svolat schůzku s okolními obcemi
a domluvit se na dalším postupu.
Obec Lechotice zaslala na základě toho rozhodnutí finance našemu právníkovi, ten nám část vymožené
pohledávky spolu s úrokem z prodlení již převedl na účet.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky stále 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.
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Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulá zasedání) – čekáme na dodání smlouvy od
právníka.
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, o jarních prázdninách budou stěny vyspraveny.
Dopis Mgr. Gazdíkovi (viz minulé zasedání) – žádost o dotaci ze ZK na rekonstrukci MŠ – byli jsme
odkázáni na podání žádosti z Programu na podporu obnovy venkova, který ale požadované nepodporuje.
Výpověď z nájmu provozovny kosmetických služeb k 31. 12. 2019 (viz minulá zasedání) – současná
nájemkyně končí k 31. 1. 2020, dalšího nájemce zatím nemáme, snad od června 2020.
Zhotovitel akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulé zasedání) –
starosta kontaktoval vítězného dodavatele s tím, že uspěl, ale čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace,
výsledek budeme vědět snad v dubnu – květnu.
Inventarizace majetku obce Mysločovice (viz minulé zasedání) – práce probíhají.
- Smlouva o poskytování právní pomoci, Právní pomoc obcím ve věci sporných práv Jižní
vodárenská, a.s. (viz minulé zasedání) – starosta informoval JUDr. Plašilovou, že se naše obec připojí k dalším
obcím a využijeme jejích služeb.
- Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok
2020 (viz minulé zasedání) – starosta stanovil ZŠMŠ závazné ukazatele rozpočtu.
- Schválení rozpočtu Obce Mysločovice na rok 2020 a Střednědobého výhledu na roky 2021-2022 (viz
minulé zasedání) – zastupitelé byli informováni o změně ve schváleném rozpočtu, kdy z důvodu novelizace
vyhlášky o rozpočtové skladbě, zrušení položky 1345 (poplatek ubytovací kapacita), došlo k přesunu rozpočtu
30 tis. Kč na novou položku 1342 (poplatek z pobytu). Změna byla provedena v rozpočtu i rozpisu rozpočtu na
rok 2020, zveřejněna na úřední desce obce.
Dotační titul na obnovu povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ (viz minulé zasedání) – starosta upřesnil, že
žádost o dotaci se podává do 17. 2. 2020.
Bezúplatný převod pozemků před čp. 65 a 226 (viz minulé zasedání) – podepsaná smlouva byla
odeslána ÚZSVM.
Dosazování stromků podél cesty k Salášku (viz minulé zasedání) – zatím se o pomoc myslivci
nežádali.
2. Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík s.r.o.
Jedná se o navýšení sazeb za práci – softwarový servis programového systému KEO a doplňujících úloh,
práce se serverem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík 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. XIX/2020
3. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Dle novely nařízení vlády je možné navýšit odměny neuvolněných zastupitelů ze současných 12 000 Kč na
29 206 Kč u místostarosty, u ostatních ze současných 2 000 Kč na 3 245 Kč, nejdříve od 13. 1. 2020. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ponechat odměny neuvolněných členů
zastupitelstva ve stejné výši jako doposud.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XIX/2020
4. Různé
Obecně závazná vyhláška o chovu a držení psů v obci Mysločovice – z důvodu zrušení místního
poplatku za psa starosta navrhuje zrušení článku týkajícího se evidence psů, je potřeba definovat místo v obci
k volnému pohybu psů. Zastupitelé prodiskutovali navržená místa, nyní bude vypracován návrh vyhlášky,
odeslán k posouzení na ministerstvo vnitra, na příštím zasedání by se vyhláška měla schvalovat a poté
zveřejnit.
Spolupráce s MMZ na územně plánovací dokumentaci – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice pověřuje starostu obce p. Pavla Žáka, v případě jeho nepřítomnosti p. Petra Juráška, ke
spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. Magistrátem města Zlína, oddělení
prostorového plánování, středisko územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47
odst. 1) a 4) , § 51 odst. 1) a 3), § 53 odst. 1) a § 67 odst. 4) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
a to po dobu celého volebního období.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XIX/2020
Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 1. 2020 – dochází o korunové změny u dvou položek,
měsíční odpis se snižuje ze 48 643,35 Kč na 48 641,35 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na
rok 2020, měsíční odpis 48 641,35 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 5. usnesení č. XIX/2020
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Smlouva pronájem prostor v MŠ pro CETIN a.s. – jedná se o prostory telefonní ústředny, uzavírá se
dodatek ke smlouvě, navýšení o inflaci za rok 2019. Navrhují 1) uzavření smlouvy na dobu neurčitou, zachování
valorizační doložky, s výpovědní dobou 2 roky nebo 2) uzavření smlouvy na dobu určitou minimálně 8 let s 6ti
měsíční výpovědní dobou. Nebo se ponechá stávající smlouva s dodatky. Starosta – stávající smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou, má inflační doložku a výpovědní dobu 3 měsíce. Při uzavření navrhovaných smluv
by mohl v budoucnu vzniknout problém např. při rekonstrukci budovy. Zastupitelé po projednání požadují
ponechat stávající smlouvu.
Autovrak naproti čp. 27 – dle sdělení p. Večeři je zde od 27. 12. 2019, majitel čeká na vyjádření policie
k dopravní nehodě, přikryl ho plachtou.
Pan Utinek informoval o Setkání s důchodci, které plánuje na 15. 2. 2020, od 14:00 hodin v sále HZ.
Žádost ZŠMŠ o příspěvek na plavecký kurz žáků 2. a 3. ročníku školního roku 2019/2020 – žádají o
příspěvek 1 650 Kč pro 13 žáků, tj. celkem 21 450 Kč. Zatím je ve schváleném rozpočtu rezervováno k tomuto
účelu max. 20 tis. Kč, počkáme na skutečný počet účastníků.
Pořízení nového křovinořezu – současný při přehřátí přestává fungovat, nový lze pořídit za cca
25-30 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení nového
křovinořezu v hodnotě max. 30 tis. Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XIX/2020
Dodatek Pojistné smlouvy č. 2732316235 – pojištění majetku a odpovědnosti, změna z důvodu navýšení
hodnoty budovy obecního úřadu (dokončená rekonstrukce obřadní místnosti v roce 2019). Pojistné se navyšuje
o 428 Kč na 83 891 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Dodatku č. 004 Pojistné smlouvy č. 2732316235 s účinností od 15. 1. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XIX/2020
5. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k ponížení rozpočtu příjmů o 27 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů o 973 tis. Kč
(mj. posílení rezervy na nepředvídané výdaje), navýšení financování o 1 mil. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XIX/2020

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 3. 2. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 13. 1. 2020
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. 1/2020
Rekapitulace usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 13. 1. 2020 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík s.r.o.
3. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.

2.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě – KEOservis Janulík s.r.o.

3.

Schvaluje ponechat odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve stejné výši jako doposud.

4.

Pověřuje starostu obce p. Pavla Žáka ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace,
tj. Magistrátem města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování ve smyslu
ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1) a 4) , § 51 odst. 1) a 3), § 53 odst. 1) a § 67 odst. 4)
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období.
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5.

Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace na rok
2020, měsíční odpis 48 641,35 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zapracování změny do
příjmů a výdajů rozpočtu obce.

6.

Schvaluje pořízení nového křovinořezu v hodnotě max. 30 tis. Kč.

7.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 004 Pojistné smlouvy č. 2732316235 s účinností od 15. 1. 2020.

8.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.

datum vyhotovení zápisu: 17. 1. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 17. 1. 2020
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.
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