Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 3. 2. 2020 od 18,10 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: ing. Kutra (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dotace Zlínského kraje – vybavení JSDHO – Smlouva o poskytnutí dotace
3. Vybavení JSDHO – výběr dodavatele
4. Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje – Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice
5. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – Podpora vodohospodářské infrastruktury
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
7. Různé
8. 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 XIX. 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 XX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dotace Zlínského kraje – vybavení JSDHO – Smlouva o poskytnutí dotace
3. Vybavení JSDHO – výběr dodavatele
4. Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje – Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice
5. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – Podpora vodohospodářské infrastruktury
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XX/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – rozhodnutí k dotaci nemáme. Pracuje se na
stavebním povolení, čeká se na změnu ÚP č. 1, proběhla schůzka na územním plánování MMZ, finální verze
od architekta je k dispozici.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – okomentoval aktuální stav, stále není dořešeno vedení kanalizace u čp. 162 a 106.
Probíhají jednání s majiteli nemovitostí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – půda je vyklizena, příští týden by se
mělo začít se sondami.
Schody ke kostelu (viz minulá zasedání) – architekt nereagoval na výzvy, starosta mu sdělí, že
objednávku rušíme.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – návrh kupní smlouvy od právníka pro Chládkovi je
připraven, zastupitelé s ním byli předem seznámeni, ostatním bude naším právníkem zpracován podklad pro
jednání s jejich bankami. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/71 v k. ú. Mysločovice, s manželi
Chládkovými a pověřuje starostu podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XX/2020
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) – 29. 1.
proběhla schůzka starostů dotčených obcí, zúčastnila se i ředitelka školy a její zástupce. Starostové Hostišové,
Míškovic a Sazovic souhlasí s námi navrženým postupem (přepočítat roky 2017 a 2018 podle rozhodnutí ZK,
nepočítat úroky viz minulé zasedání), Lechotice a Machová sdělí své stanovisko po jednání svých zastupitelstev
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v únoru. Starostové se shodli na tom, že družina bude přepočítána na žáky 1. – 5. třídy, tzn. dle těch, kteří ji
mohou navštěvovat, viz str. 5 rozhodnutí krajského úřadu a dále § 9 vyhl. č. 74/2005 Sb. (pozn. v naší škole je
počet žáků 1. stupně větší než kapacita družiny, navštěvují ji jen žáci 1. stupně). Je to vstřícnější pro Sazovice.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky stále nedodány.
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – poptáváme potřebné práce (zhotovení konstrukce atd.), k dispozici je
vizualizace nového stavu – kovová konstrukce s dřevěnou podlážkou. Zámečnické práce jsou vyřešeny, dořešit
zbývá stavební část - napojení chodníků, nové patky. Odhadované náklady cca 150 tis. Kč. Současně by se
měla realizovat rekonstrukce chodníku směrem k ubytovně
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulá zasedání) – smlouva připravena k podpisu,
zajistí ing. Kutra.
Zhotovitel akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulá zasedání) –
čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace, výsledek budeme vědět snad v dubnu – květnu.
Inventarizace majetku obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – předseda komise p. Stoklásek
konstatoval, že byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2019, vše bylo dohledáno,
majetek řádně označen, komise navrhuje vyřazení židle světlé (inv. č. 66, poř. cena 80 Kč, opotřebená), talíře
plytkého (inv. č. 242/18, poř. cena 9,48 Kč, prasklý), fotografie Hanácký den A4 (inv. č. 10386, poř. cena 80 Kč,
poškozená), fotografie 30x40 cm (inv. č. 10397, poř. cena 120 Kč, poškozená), fotografie společná Hanácký
den 99 (inv. č. 10559, poř. cena 100 Kč, poškozená), fotografie Hanácký den 99 pentlení (inv. č. 10561, poř.
cena 50 Kč, poškozená), sterilizátoru horkovzdušného (inv. č. 290, poř. cena 507 Kč, nepotřebný), stolku pod
psací stroj (inv. č. 21, poř. cena 710 Kč, poškozený), koše univerzálního hnědého (inv. č. 249, poř. cena 78 Kč,
opotřebený), smetáku + násady (inv. č. 269, poř. cena 130 Kč, opotřebený), lopatky (inv. č. 270, poř. cena 16
Kč, opotřebený). 5 ks hasičských přileb AUER SCHUBERTH (inv. č. 10976-10980, poř. cena 5x 1 000 Kč,
prošlá doba použitelnosti), 3 ks zásahových rukavic TIFFANY (1 pár) (inv. č. 11025-11027, poř. cena 3x 1 013
Kč, opotřebené) a 8 ks svítilen MINI - MAGLITE AA + držák (inv. č. 11216-11223, poř. cena 8x 867,94 Kč,
vyřazované současně s přilbami) – majetek do hodnoty 5 000 Kč, vyřazení schvaluje starosta obce. Dále
navrhuje vyřazení 4 ks Zahas Economy komplet Daletec (inv. č. 10846/001-004, poř. cena 4x 7 747,33 Kč,
prošlá doba použitelnosti) a 4 ks přileb Schuberth F210 (inv. č. 10852/001-004, poř. cena 4x 6 117,91 Kč,
prošlá doba použitelnosti). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení 4 ks
Zahas Economy komplet Daletec (inv. č. 10846/001-004) a 4 ks přileb Schuberth F210 (inv. č. 10852/001-004)
z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XX/2020
Dotační titul na obnovu povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ (viz minulá zasedání) – bude se podávat
žádost o dotaci, termín 17. 2. 2020.
Bezúplatný převod pozemků před čp. 65 a 226 (viz minulá zasedání) – podepsaná smlouva byla
odeslána ÚZSVM, zatím není zpět.
Dosazování stromků podél cesty k Salášku (viz minulé zasedání) – starosta oslovil myslivce, rádi
vypomohou, je potřeba zajistit stromky, kůly a pletivo, spolupráci přislíbil odborný lesní hospodář.
Autovrak naproti čp. 27 (viz minulé zasedání) – stále neodstraněn, starosta zajistí oficiální oslovení
majitele naším právníkem.
Setkání s důchodci (viz minulé zasedání) – p. Utinek - program a občerstvení zajištěno. Dále informoval
o plánovaném promítání pro děti a oslavě Dne matek.
Pořízení nového křovinořezu (viz minulé zasedání) – bude pořízen na jaře, využijí se jarní slevy.
2. Dotace Zlínského kraje – vybavení JSDHO – Smlouva o poskytnutí dotace
Ze Zlínského kraje jsme obdrželi smlouvu k podpisu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0054/2020/KH max. 63 tis. Kč se Zlínským
krajem na pořízení zásahových oděvů, rukavic, přileb a proudnice pro JSDHO Mysločovice a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XX/2020
3. Vybavení JSDHO – výběr dodavatele
Starosta k výše uvedené dotaci zajistil nabídky:
Duffek s.r.o.
90 006 Kč
Sylva Vystavělová - BIMBOHAS
93 058 Kč
D.S.D. METAL plus spol. s r.o.
90 472 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení vybavení pro JSDHO
v souvislosti s poskytnutou dotací ze Zlínského kraje od firmy Duffek s.r.o. a pověřuje starostu odesláním
objednávky v hodnotě 90 006 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XX/2020
4. Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje – Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice
K rekonstrukci střechy máme dotaci z MMR ČR (70 %). Zlínský kraj letos tyto projekty sice podporuje dotací do
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výše 25 % uznatelných nákladů, ale současně se musí dodržet podmínka MMR ČR, že na ten samý projekt lze
čerpat dotaci z různých zdrojů jen do výše 85 %, tzn., že od kraje bychom mohli žádat max. 15 %, tj. cca
398 tis. Kč. Zastupitelé byli předem seznámeni s podmínkami dotace. Starosta připravil žádost o dotaci.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy budovy
obecního úřadu Mysločovice“ podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje, z Programu na podporu obnovy
venkova na rok 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XX/2020
5. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – Podpora vodohospodářské infrastruktury
Zastupitelé byli předem seznámeni s podmínkami dotace. Je možno žádat o dotaci 70 % na všechny stupně
projektové dokumentace odkanalizování obce. Starosta jednal s projektantem, připraví nám podklady. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Mysločovice – odkanalizování“ podání
žádosti o dotaci ze Zlínského kraje, podpora vodohospodářské infrastruktury.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XX/2020
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Návrh zpracovaný dle OZV Zlína odeslán k posouzení na MV ČR, upravován dle jejich požadavků, nakonec se
ozvali z MV ČR se zjednodušeným vzorem, který tolerují. S konečným návrhem byli zastupitelé seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „ Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mysločovice.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XX/2020
7. Různé
Starosta seznámil zastupitele s návrhem ošetření zeleně v obci od p. Běhuly, a to v zastavěné části
i mimo ni.
Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů – zveřejněna na úřední desce. Vzneseny 2 žádosti o informaci dle tohoto zákona,
zveřejněny i s odpověďmi na stránkách obce, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, neobdrželi jsme žádné odvolání
ani stížnost. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí Výroční zprávu za
rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení vzato na vědomí.
Bod 9. usnesení č. XX/2020
Cena obědu pro důchodce, cizí strávníky – škola od 1. 2. navýšila cenu obědu, navyšují se i naše
mzdové náklady. DOOT má letos cenu obědu 75 Kč. Naše náklady se pohybují kolem 90 Kč, obědy pro
důchodce jsme „dotovali“ 20 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
s účinností od 10. 2. 2020 cenu obědu pro starobní důchodce a plně invalidní důchodce ve výši 70 Kč, pro
zaměstnance a cizí strávníky ve výši 95 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XX/2020
Žádost ZŠMŠ o dofinancování platů topičů – od 1. 1. 2020 došlo ke změně financování platů
zaměstnanců škol, byl snížen limit počtu nepedagogických zaměstnanců a profese topiče není zahrnuta vůbec.
Jedná se o dohody o provedení práce, 30 tis. Kč pro topiče v ZŠ a 10 tis. Kč pro topiče v MŠ. Ředitelka čerpá
plánovanou dovolenou, omluvila se z jednání, přijde vše objasnit na příští zasedání. V dubnu se bude jednat na
Zlínském kraji o dofinancování, pokud kraj nenalezne prostředky, budeme muset dofinancovat z rozpočtu obce.
Žádost Mysliveckého spolku Háj Mysločovice o umístění mysliveckého zařízení na pozemek obce –
jedná se o umístění posedu pod hráz poldru Lechotice směrem k Mysločovicím. Přesné umístění bude
stanoveno na místě samém. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
Mysliveckému spolku Háj Mysločovice umístění posedu na pozemku p. č. 649 v k. ú. Mysločovice, pod hráz
poldru Lechotice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XX/2020
Pan Stoklásek upozornil na blikající světlo veřejného osvětlení u čp. 34.
Pan Utinek informoval o anketě na facebooku k posunutí ranního zvonění – ze 113 hlasujících 81 %
zvonění v pět hodin ráno nevadí, 19 % se vyslovilo k jeho posunutí na pozdější hodinu.
Pan Utinek - uzávěrka jarního čísla Obecních novin je koncem února.
8. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 2 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

3

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XX/2020

Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 2. 3. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 3. 2. 2020
ve 20:05 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
Rekapitulace usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 3. 2. 2020 od 18,10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dotace Zlínského kraje – vybavení JSDHO – Smlouva o poskytnutí dotace
3. Vybavení JSDHO – výběr dodavatele
4. Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje – Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice
5. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – Podpora vodohospodářské infrastruktury
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.

2.

Schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, p. č. 182/71 v k. ú.
Mysločovice, s manželi Chládkovými a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.

Schvaluje vyřazení 4 ks Zahas Economy komplet Daletec (inv. č. 10846/001-004) a 4 ks přileb Schuberth
F210 (inv. č. 10852/001-004) z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0054/2020/KH max. 63 tis. Kč se Zlínským krajem na
pořízení zásahových oděvů, rukavic, přileb a proudnice pro JSDHO Mysločovice a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.

5.

Schvaluje pořízení vybavení pro JSDHO v souvislosti s poskytnutou dotací ze Zlínského kraje od firmy
Duffek s.r.o. a pověřuje starostu odesláním objednávky v hodnotě 90 006 Kč.

6.

Schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ podání žádosti o dotaci ze
Zlínského kraje, z Programu na podporu obnovy venkova na rok 2020.

7.

Schvaluje k akci „Mysločovice – odkanalizování“ podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje, podpora
vodohospodářské infrastruktury.

8.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Mysločovice.

9.

Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Schvaluje s účinností od 10. 2. 2020 cenu obědu pro starobní důchodce a plně invalidní důchodce ve výši
70 Kč, pro zaměstnance a cizí strávníky ve výši 95 Kč.
11. Schvaluje Mysliveckému spolku Háj Mysločovice umístění posedu na pozemku p. č. 649 v k. ú.
Mysločovice, pod hráz poldru Lechotice.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
datum vyhotovení zápisu: 6. 2. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 6. 2. 2020
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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