Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 4. 2020 od 18,14 hodin
Místo konání: kancelář starosty (starosta a zapisovatelka), ostatní z domova, všichni virtuálně, přes aplikaci
Skype
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina podepsaná dodatečně)
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu, paragraf 5213 – Krizová opatření
3. Havarijní stav lávky u MŠ, výběr zhotovitele
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 virtuálně připojena nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce,
zasedání je schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XXI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly
proti němu podány námitky. Přednesl program jednání, z důvodu aktuálních stanovených pokynů pro konání
zasedání zastupitelstev v době nouzového stavu navrhl vypustit z programu 1. bod – projednání zápisu
z minulého zasedání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a p. Utinka. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXII. zasedání:
1. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu, paragraf 5213 – Krizová opatření
2. Havarijní stav lávky u MŠ, výběr zhotovitele
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXII/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu, paragraf 5213 – Krizová opatření
Rozpočtovaných 29 tis. Kč nestačí k pokrytí výdajů za desinfekci, rukavice a materiál na roušky pro občany.
Náklady k dnešnímu dni činí cca 33,5 tis. Kč. Je potřeba vytvořit rezervu cca 20 tis. Kč pro případné další
pořízení desinfekce pro občany. Starosta objasnil zastupitelům zajištění desinfekce pro občany, má složení
a vlastnosti jako desinfekce Anti-COVID. Nyní jsou zásoby dostatečné, občané si desinfekci mohou přijít doplnit
do původních obalů každý čtvrtek mezi 18 a 19 hodinou na hasičskou zbrojnici, zde jsou k dispozici i roušky
našité našimi občankami. Snad nám zásoby vystačí do doby, než bude desinfekce volně a cenově dostupná.
Ing. Kutra – jsou k dispozici pro obce nějaké testy na coronavir? Starosta – ne, jsou k dispozici jen
zdravotníkům pro testování obyvatel.
2. Havarijní stav lávky u MŠ, výběr zhotovitele
Havarijní stav lávky je nutné neprodleně řešit, aby nedošlo k nějakému úrazu. Akci nemáme v rozpočtu,
starosta navrhuje nerealizovat zatím měřiče rychlosti, na které je rozpočtováno 300 tis. Kč, tyto prostředky
přesunout na rekonstrukci stávající lávky.
Nabídky na zhotovení konstrukce
Milan Janál
154 900 Kč bez DPH
UNIPONT s.r.o.
204 000 Kč bez DPH
Ocelot Steel s.r.o.
153 670 Kč s DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce na zhotovení konstrukce
lávky přes potok u MŠ Mysločovice firmě Ocelot Steel s.r.o. a pověřuje starostu obce vystavením objednávky
na tyto práce za 153 670 Kč s DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením
výdajů na paragrafu 2223, položce 6122.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXII/2020
Nabídky na stavební část – napojení chodníků, nové patky.
ARUSTAV s.r.o.
93 021,87 Kč s DPH
A.M.O. invest s.r.o.
97 697,17 Kč s DPH
SMO a.s.
100 526,51 Kč s DPH
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Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat stavební práce k rekonstrukci
lávky přes potok u MŠ Mysločovice firmě ARUSTAV s.r.o. a pověřuje starostu obce vystavením objednávky na
tyto práce za 93 021,87 Kč s DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením
výdajů na paragrafu 2223, položce 6122.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXII/2020
3. Různé
Žádost ZŠMŠ o dofinancování projektu – vybavení učebny fyziky a chemie, počítačové učebny –
podání žádosti o dotaci bylo zastupitelstvem schváleno loni, dotaci cca 1,9 mil. Kč škola získala, ale jedná se
o dotaci ex post, tzn., že finance budou poskytnuty až po realizaci projektu, jeho finančním vypořádání,
pravděpodobně do konce roku. Škola má v rozpočtu k této akci rezervováno 100 tis. Kč na spoluúčast, je
potřeba dofinancovat 1,9 mil. Kč. 1 mil. Kč je možné využít z rezervního fondu školy a 0,9 mil. Kč je možné
využít z fondu ZŠMŠ, po přijetí dotace by se finance vrátili zpět. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje poskytnutí zálohové dotace ve výši 900 tis. Kč Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci na projekt „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice“ z důvodu
předfinancování dotace k tomuto projektu. Finance budou převedeny z účelového peněžního fondu tvořeného
pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové
organizace. Záloha na dotaci bude vypořádána neprodleně po vypořádání dotace ze strany příjemce, tj. PO
s poskytovatelem MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto
výdaje z položky 8115, přebytku hospodaření minulých let.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXII/2020
Informace o přerušení provozu MŠ – provoz základní školy byl přerušen od 11. 3., školka byla v provozu
ještě týden, od 18. 3. z důvodu malé návštěvnosti v souvislosti s nouzovým stavem byl provoz přerušen.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – starosta zajistil nabídky k technickému
dozoru, rozpočtováno máme zatím cca 104 tis. Kč:
Ing. Pavel Zimčík
189 500 Kč s DPH
SIC –L spol. s r.o.
215 985 Kč s DPH
Dušan Dosoudil
199 900 Kč s DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat výkon technického dozoru
investora na akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ firmě Ing. Pavel Zimčík
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 189 500 Kč s DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXII/2020
Dopravní automobil pro JSDHO – tento týden by mělo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – veřejné projednávání 23. 3. 2020 bylo z důvodu
nouzového stavu zrušeno. Nesouhlasné stanovisko krajského úřadu příjezdová cesta k rozhledně – cesta se
nebude v brzké době realizovat, z návrhu změny ÚP bude odstraněna. Bude vypsán nový termín projednávání
tak, aby se mohlo konat co nejdříve po skončení nouzového stavu.
Smlouva o poskytování služeb - přistavení traktorové vlečky - ZEMET spol. s r.o. zvýšil cenu ze
700 Kč na 1 000 Kč bez DPH za jedno přistavení, a to z důvodu zvýšených mzdových nákladů. Starosta
zjišťoval možnosti vývozu odpadu jinou firmou, ale ceny jsou ještě vyšší. Bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Zvýšené výdaje zatím rozpočet pokryje.
Úleva na nájemném nebytové prostory – řešení negativního dopadu nouzového stavu – záleží na
rozhodnutí obce, zda nájemcům na dobu, kdy nemohou prostory využívat z důvodu nařízeného přerušení
provozu, jim poskytne úlevu – např. formou odkladu splátky nájmu, snížením nájmu. U nás se to týká provozu
kadeřnictví a pedikúry, roční nájem cca 4 300 Kč. Není zcela jasné, jak se k tomu postaví stát, zda to bude
nějak řešit, kompenzovat. Zatím počkáme.
Aktualizace Plánu prací hřbitov – z plánu na období 2019–2023 zatím nebylo realizováno a bude
převedeno do plánu na období 2020-2024: doplnění a oprava mobiliáře – lavičky, vybudování kolumbária u zdi
márnice, výsadba lip u hlavního vchodu (příprava na výsadbu je hotova), rekonstrukce hřbitovní zdi od
komunikace k márnici, oprava parkoviště u hlavního vchodu a oprava branek na hřbitově. Zastupitelé se shodli
na doplnění o vybudování parkoviště u márnice a rekonstrukci komunikace k márnici. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Plán prací – hřbitov Mysločovice, 2020-2024.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXII/2020
Řád pohřebiště – do 31. 8. 2020, tj. do 3 let od novely zákona o pohřebnictví, musí být současný řád
pohřebiště novelizován a schválen krajským úřadem. Aktualizovaný návrh řádu byl vypracován, je konzultován
s krajským úřadem.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
starosta několikrát urgoval Lechotice ohledně stanoviska jejich zastupitelstva k přepočtu příspěvku školská
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zařízení, na kterém se shodly ostatní obce. Dnes nás požádali o vystavení faktury za rok 2018 podle
rozhodnutí Zlínského kraje z 16. 12. 2019. Pro ostatní obce budou výdaje školská zařízení za roky 2017 a 2018
přepočítány podle rozhodnutí ZK, ale nebudou počítány úroky z prodlení a družina bude přepočítána na žáky
1. – 5. třídy, tzn. dle těch, kteří ji mohou navštěvovat. K fakturám ohledně příspěvku školská zařízení za rok
2017 (nejsou ještě uhrazeny) budou obcím vystaveny dobropisy. Faktury příspěvek školská zařízení za rok
2018 byly těmito obcemi již uhrazeny, rozdíl po přepočtu za rok 2018 bude obcím Hostišová, Machová
a Míškovice vrácen formou příspěvku, Obci Sazovice dofakturován. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje v souvislosti s vypořádáním příspěvku školská zařízení Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace za rok 2018 Obci Hostišová příspěvek ve výši 13 936,20 Kč, Obci
Machová příspěvek ve výši 20 232,17 Kč a Obci Míškovice příspěvek ve výši 24 412,93 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXII/2020
Výstavba k Machové – je nutné prověřit, zda u některých nově postavených domů již dochází k užívání
kanalizace a tudíž by budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod měly být překlopeny na smlouvy o odvádění
odpadních vod a uživatelé by měli začít platit stočné obci. Zajistí ing. Kutra.
Biokoridor – výběrové řízení na zhotovitele vyhlášeno.
Ing. Bureš dotaz ohledně aktuálního vývoje kolem kanalizace – starosta – zatím ne, až se uvolní krizová
opatření je potřeba svolat schůzku. Pan Jurášek – řeší se možnost posunutí kanalizace na kraj cesty
k ubytovně.
4. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 50 020 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXII/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 4. 5. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 4. 2020
v 19:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020
Rekapitulace usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 4. 2020 od 18,14 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXII. zasedání:
1. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu, paragraf 5213 – Krizová opatření
2. Havarijní stav lávky u MŠ, výběr zhotovitele
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Utinka.

2.

Schvaluje zadat práce na zhotovení konstrukce lávky přes potok u MŠ Mysločovice firmě Ocelot Steel
s.r.o. a pověřuje starostu obce vystavením objednávky na tyto práce za 153 670 Kč s DPH. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 2223, položce 6122.

3.

Schvaluje zadat stavební práce k rekonstrukci lávky přes potok u MŠ Mysločovice firmě ARUSTAV s.r.o.
a pověřuje starostu obce vystavením objednávky na tyto práce za 93 021,87 Kč s DPH. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 2223, položce 6122.

4.

Schvaluje poskytnutí zálohové dotace ve výši 900 tis. Kč Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci na projekt „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice“ z důvodu
předfinancování dotace k tomuto projektu. Finance budou převedeny z účelového peněžního fondu
tvořeného pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace. Záloha na dotaci bude vypořádána neprodleně po vypořádání dotace ze strany
příjemce, tj. PO s poskytovatelem MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z položky 8115, přebytku hospodaření minulých let.
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5.

Schvaluje zadat výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce střechy budovy obecního
úřadu Mysločovice“ firmě Ing. Pavel Zimčík a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 189 500 Kč s DPH.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu
6409, položce 6901.

6.

Schvaluje Plán prací – hřbitov Mysločovice, 2020-2024.

7.

Schvaluje v souvislosti s vypořádáním příspěvku školská zařízení Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace za rok 2018 Obci Hostišová příspěvek ve výši 13 936,20 Kč, Obci
Machová příspěvek ve výši 20 232,17 Kč a Obci Míškovice příspěvek ve výši 24 412,93 Kč. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

8.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.

datum vyhotovení zápisu: 9. 4. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 4. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.
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