Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 9. 3. 2020 od 18,00 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: Mgr. Gregorovičová
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o souhlasné stanovisko – stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice
3. Žádost o příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
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 XX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a ing. Kutru. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o souhlasné stanovisko – stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice
3. Žádost o příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXI/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Žádost ZŠMŠ o dofinancování platů topičů (viz minulé zasedání) – ředitelka školy informovala o změně
ve financování platů v ZŠMŠ od 1. 1. 2020, objasnila systém nového výpočtu, nepedagogičtí pracovníci jsou
přepočítáváni dle kmenových tříd, chybí peníze na jejich úvazky. Do budoucna stát zamýšlí, že by
nepedagogické pracovníky financoval zřizovatel. Starosta podotkl, že stát sice zvyšuje příspěvek na žáka, ale
na druhé straně chce po obcích, aby stále více provozních nákladů hradily ze svého rozpočtu. Ing. Bureš –
dofinancování platů nepedagogických pracovníků je tedy možné dvojím způsobem, buď navýšením provozního
příspěvku školy, nebo z rezervního fondu školy. Ředitelka – z rezervního fondu se plánuje čerpat na investice,
jedná se o ušetřené prostředky na větší akce, letos se plánuje rekonstrukce v tělocvičně, spoluúčast je sice
zahrnuta do rozpočtu školy, ale např. u rekonstrukce krčků, pokud by se dosáhlo na dotace, by se spoluúčast
hradila právě z rezervního fondu. Investice jsou potřeba, např. na střechu a kotelnu MŠ. Ing. Bureš – ve fondu
odměn je 40 tis. Kč. Ředitelka – jedná se o minimální rezervu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí provozního příspěvku 40 000 Kč Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci na dofinancování mzdových výdajů na topiče MŠ a topiče ZŠ z důvodu
změny financování zaměstnanců škol od 1. 1. 2020. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXI/2020
Ředitelka oceňuje, že se škola i díky zřizovateli posunula k lepšímu a bude ráda, když to tak bude i do
budoucna. Ing. Bureš – i díky ředitelce školy. Ředitelka školy objasnila aktuální stav návrhu rekonstrukce krčků,
jejich napojení na okolí. Čeká se na rozhodnutí ohledně dotace na učebnu fyziky a chemie, počítačovou
učebnu. Starosta – je třeba počítat i s rekonstrukcí střechy na 4. budově (krytina, krovy), asi zde nezískáme
dotaci na celou střechu, protože jsou tam zčásti byty.
Ing. Bureš na základě dodaných materiálů ze školy (účetní závěrka, rozbor hospodaření, plnění rozpočtu)
k hospodaření ZŠMŠ k 31. 12. 2019 konstatoval, že: 1) ve středisku ZŠ došlo k úspoře na energiích a spotřebě
materiálu. Ředitelka – spoustu věcí se snaží dělat z projektů, na vzniklých škodách na zařízení se podílejí
rodiče žáků. 2) Středisko ŠJ ZŠ – navýšení rozpočtu na energie, nebyl pořízen nářezový stroj. Ředitelka –
snaží se získat na jeho pořízení dotaci. 3) Středisko družina – úspora v energiích, řeší se zabudování
skluzavky. 4) Středisko MŠ – tvořena rezerva na investice, nečerpalo se na opravách. 5) Středisko ŠJ MŠ –
úspory využity na opravy. Celkový výsledek hospodaření přes 1,123 mil. Kč, hospodářská činnost zisková.
Ředitelka informovala o kontrole hygieny, zjištěném nedostatku ve výši obkladů a mísící baterii v hygienických
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zařízeních u tříd MŠ, přitom dosud toto nebylo škole vytknuto, vše bylo do týdne napraveno. Dále se při revizi
elektriky zjistilo, že rozvody elektriky v MŠ nejsou dostatečné pro napojená zařízení, je v řešení. Ke koronaviru
zveřejňují informace, zatím škola není zavřena. V dalším školním roce budou dvě první třídy. Zastupitelé
oceňují práci ředitelky, dosavadní rozvoj školy.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – rozhodnutí k dotaci nemáme. Pracuje se na
stavebním povolení. Návrh změny ÚP zveřejněn, 23. 3. veřejné projednání. Krajský úřad vydal nesouhlasné
stanovisko v rámci změny ÚP, týká se rozhledny, která byla původně plánována vedle vodárny, nyní naproti ní.
Dle KÚ nebude zabezpečeno pohodlné obhospodařování pozemků. Možná bude stačit vrátit rozhlednu na
původní plánované místo. Veřejné projednávání je 23. 3. Dále pí Karlíková nesouhlasí s projektem sociálního
bydlení čp. 96 – místo střešních oken jsou tam okna klasická, bude řešeno projektantem.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – na arcibiskupství zaslal třetí dopis, dnes probíhá jednání. Zbývá dořešit vedení
kanalizace u čp. 162, starosta jednal s projektantem ohledně dalších možností řešení odkanalizování této
lokality. Pan Jurášek s výsledkem seznámí majitele dotčených nemovitostí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – začnou přípravné práce.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – starosta návrhy kupních smluv předal prodávajícím,
jejich podmínky předány právníkovi k zapracování do smluv.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
Machová také souhlasí s navrženým postupem (přepočítat roky 2017 a 2018 podle rozhodnutí ZK, nepočítat
úroky viz minulé zasedání, družinu přepočítat na žáky 1. – 5. třídy, tzn. dle těch, kteří ji mohou navštěvovat),
Lechotice své stanovisko doposud nesdělily, čekáme na jejich vyjádření, zasedání jejich zastupitelstva už
proběhlo. Starosta požádal o stanovisko starostu Lechotic mailem. Příspěvek na rok 2020 už obce uhradily.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky stále nedodány.
Mostek u MŠ (viz minulá zasedání) – náklady stavební část - napojení chodníků, nové patky cca 93 tis. Kč,
rekonstrukce chodníku směrem k ubytovně cca 230 tis. Kč. Realizace by měla proběhnout o prázdninách.
Smlouva o zřízení věcného břemene Gecovi (viz minulá zasedání) – smlouva podepsána, návrh na
vklad na katastru.
Zhotovitel akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulá zasedání) –
Smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána, doložena k žádosti o dotaci na MAS Moštěnka. Výsledek žádosti
budeme vědět snad v dubnu – květnu.
Dotační titul na obnovu povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ (viz minulá zasedání) – podána žádost o
dotaci, odhadované náklady 1 700 tis. Kč, 30% spoluúčast má škola ve svém rozpočtu na letošní rok.
Bezúplatný převod pozemků před čp. 65 a 226 (viz minulá zasedání) – čekáme na podepsanou smlouvu
z ÚZSVM.
Dosazování stromků podél cesty k Salášku (viz minulá zasedání) – stromky pořízeny, budou vysazeny
zaměstnanci obce ve spolupráci s p. Běhulou.
Autovrak naproti čp. 27 (viz minulá zasedání) – odstraněn i bez oslovení právníkem.
Setkání s důchodci (viz minulá zasedání) – starosta poděkoval za organizaci akce, přednáška p.
Václavíka byla pro občany zajímavá, s akcí byli spokojeni.
Pořízení nového křovinořezu (viz minulá zasedání) – zatím není.
Vybavení JSDHO (viz minulá zasedání) – vybavení pořízeno, zbývá vyúčtovat dotaci.
Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice“, Zlínský kraj „Podpora vodohospodářské infrastruktury“ (viz minulé zasedání) – žádosti
o dotace podány, po obdržení výzev dodány další požadované dokumenty.
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích (viz
minulé zasedání) – řádně zveřejněna, 3. 3. 2020 odeslána na ministerstvo vnitra.
Ošetření zeleně v obci zajištěné p. Běhulou (viz minulé zasedání) – proběhlo minulý týden, ještě se
budou kácet dvě lípy u hřbitova.
Blikající světlo veřejného osvětlení u čp. 34 (viz minulé zasedání) – opraveno.
Uzávěrka jarního čísla Obecních novin (viz minulé zasedání) – posunuta do středy tohoto týdne.
2. Žádost o souhlasné stanovisko – stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice
Jedná se o výstavbu nad hřbitovem. Stavebník jednal na Odboru městské zeleně MMZ, ten pro vydání
souhlasného stanoviska k umístění rodinného domu na p. č. 278/3 požaduje vynětí části pozemku p. č. 268
z lesního porostu a změnu této části na plochy ostatní. Tím by zaniklo ochranné pásmo, ale stromy tam
zůstanou. V územním plánu je pozemek vedený jako budoucí parkoviště. Pokud budeme chtít v budoucnu
parkoviště udělat, musíme stejně vynětí realizovat. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje vynětí části pozemku obce p. č. 268, lesní porost, v k. ú. Mysločovice za podmínky, že
všechny náklady s tím spojené uhradí stavebník rodinného domu na p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXI/2020
3. Žádost o příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na
podporu sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno
4. Různé
Poškození zaparkovaného osobního automobilu – 23. 2. 2020 v nočních hodinách se při silném větru
uvolnila z ČOV polykarbonátová deska a rozbila sklo v zadních dveřích auta. Nahlášeno na pojišťovnu jako
pojistná událost. Nebyla uznána – obec z odpovědnosti vyviněna z důvodu vyšší moci, způsobeno vichřicí.
Majitel si opravu auta zajistil, požaduje po obci proplacení. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje pí Juráňové proplacení škody na autě ve výši 3 851 Kč způsobené vichřicí. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXI/2020
Žádost ZŠMŠ o souhlas s přijetím finančních darů – starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci přijetí finančních
darů na poznávací pobyt žáků základní školy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXI/2020
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření ZŠMŠ za rok 2019 – zastupitelé byli
s výkazy školy, rozborem hospodaření a návrhem výsledku hospodaření seznámeni viz výše.
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 1 054 883,34 Kč, v hospodářské činnosti 68 130,18 Kč. Účetní výkazy
jsou čtvrtletně kontrolovány. Rezervní fond stav ke konci roku cca 1 217 tis. Kč, ve fondu investic je cca
25 tis. Kč, ve fondu odměn 40 tis. Kč, nečerpán. Ve výkazech se neobjevuje nic neobvyklého.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období 31. 12. 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXI/2020
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 ve výši 1 123 013,52 Kč a převod celého
výsledku hospodaření do rezervního fondu. Současně doporučuje čerpání rezervního fondu v souladu
s aktuálním Plánem oprav.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXI/2020
Biokoridor – splnili jsme všechny podmínky žádosti o dotaci, je potřeba zahájit výběrové řízení na
zhotovitele. Náklady 20 tis. Kč, uznatelné k dotaci, zastupitelé byli předem s návrhem smlouvy seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k organizaci výběrového řízení pro akci
„Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ uzavření smlouvy o dílo za 20 000 Kč
s ing. Liborem Malůškem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření
– krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXI/2020
Žádost pí Mokré o povolení uložení přívodního kabelu elektrické energie k RD a přeložení vedení
veřejného osvětlení – přívodní kabel do jejich pozemku za plot. Do stejného výkopu by byl připoložen do
chráničky kabel VO, náklady obce cca 15 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uložení přívodního kabelu elektrické energie k budoucímu rodinnému domu na p. č. 36/4 a přeložení
vedení veřejného osvětlení v této části obce z venkovního do podzemního vedení. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdaje cca 15 tis. Kč ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXI/2020
Žádost p. Pavlačíka ohledně možné investice byt čp. 150 – v případě, že by obec plánovala v tomto
bytě nějakou investici, chtěli by realizovat přestavbu kuchyně a obývacího pokoje (zbourání příčky mezi kuchyní
a pokojem, spojení těchto místností, nové rozvody vody a elektriky, nové lino), novou kuchyňskou linku si
uhradí. Zastupitelé – jedná se o větší investici, byt se sice zhodnotí, ale neví se, zda je to reálné z důvodu
statiky atd. Ing. Kutra prověří stav.
Pan Utinek – cyklostezka v Háji bude uvedena do provozu jako každý rok.
Pan Utinek – občané apelují na to, že před čp. 20 parkují v neděli dopoledne auta tak, že se tam nedá
s kočárkem projít. Zastupitelé – u čp. 20 se jedná jen o parkování při bohoslužbách v neděli, ale v ulici k domu
služeb, u MŠ parkují auta bez povolení.
5. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 200 973,84 Kč (příspěvky školská
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zařízení, dotace). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXI/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 6. 4. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 9. 3. 2020
ve 21:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020
Rekapitulace usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 9. 3. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o souhlasné stanovisko – stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice
3. Žádost o příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje poskytnutí provozního příspěvku 40 000 Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci na dofinancování mzdových výdajů na topiče MŠ a topiče ZŠ z důvodu změny
financování zaměstnanců škol od 1. 1. 2020. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

3.

Schvaluje vynětí části pozemku obce p. č. 268, lesní porost, v k. ú. Mysločovice za podmínky, že všechny
náklady s tím spojené uhradí stavebník rodinného domu na p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice.

4.

Schvaluje pí Juráňové proplacení škody na autě ve výši 3 851 Kč způsobené vichřicí. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.

5.

Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci přijetí finančních darů na
poznávací pobyt žáků základní školy.

6.

Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období
31. 12. 2019.

7.

Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
k 31. 12. 2019 ve výši 1 123 013,52 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu.
Současně doporučuje čerpání rezervního fondu v souladu s aktuálním Plánem oprav.

8.

Schvaluje k organizaci výběrového řízení pro akci „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú.
Mysločovice“ uzavření smlouvy o dílo za 20 000 Kč s ing. Liborem Malůškem a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.

9.

Schvaluje uložení přívodního kabelu elektrické energie k budoucímu rodinnému domu na p. č. 36/4
a přeložení vedení veřejného osvětlení v této části obce z venkovního do podzemního vedení. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdaje cca 15 tis. Kč ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce
6901.

10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
datum vyhotovení zápisu: 13. 3. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 13. 3. 2020
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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