Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 4. 5. 2020 od 18,05 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), ing. Bureš od 18:30 hodin
pí Lenka Pitříková – zápis průběhu zasedání
hosté: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXI. a XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Mysločovicích
3. Účast na Valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s.
4. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
5. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO
6. Výběr zhotovitele akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
7. Výběr dodavatele – administrace projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
8. Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/74 v k. ú. Mysločovice
9. Různé
10. 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 zápisy z XXI. a XXII. zasedání byly ověřeny, vyloženy k nahlédnutí na OÚ, nebyly
proti nim podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p. Večeřu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXI. a XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Mysločovicích
3. Účast na Valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s.
4. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
5. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO
6. Výběr zhotovitele akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
7. Výběr dodavatele – administrace projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
8. Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/74 v k. ú. Mysločovice
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu 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. XXIII/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXI. a XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – rozhodnutí k dotaci nemáme, pracuje se na
stavebním povolení. 29. 4. proběhla schůzka s manželi Karlíkovými na OÚ – nesouhlasí se stavbou sociálního
bydlení vedle jejich domu, namítají, že pokud zůstane stávající štít z jejich strany a nebude se stavět nový, je
potřeba opravit jeho vlhkost, ale oni nás nepustí na jejich pozemek. Variantou řešení dle pí Karlíkové je celou
stavbu posunout, aby mezi domy vznikl volný prostor. Starosta bude řešit tuto možnost s projektantem.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – nejsou podepsány dvě smlouvy, s dotyčnými proběhla 29. 4. schůzka na OÚ – řešila
se možnost posunutí kanalizace na kraj cesty k ubytovně, upřesnění trasy.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – bude se stavět lešení, začnou samotné
práce.
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – prodávající řeší zástavní práva s bankami, úkol pro
starostu – uzavřít kupní smlouvu s manželi Chládkovými stále trvá.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky stále nedodány.
Akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulá zasedání) – čekáme na
výsledek žádosti o dotaci na MAS Moštěnka.
Bezúplatný převod pozemků před čp. 65 a 226 (viz minulá zasedání) – převedeny na obec.
Dosazování stromků podél cesty k Salášku (viz minulá zasedání) – vysazeny.
Pořízení nového křovinořezu (viz minulá zasedání) – zítra se bude vyzvedávat, předpokládaná cena cca
24 tis. Kč.
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Vybavení JSDHO (viz minulá zasedání) – doklady k vyúčtování dotace nám budou zaslány.
Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice“, Zlínský kraj „Podpora vodohospodářské infrastruktury“ (viz minulá zasedání) – čekáme na
výsledek dnešního jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.
Stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání), změna u p. č. 268 –
geometrický plán je hotový, vyjádření odborného lesního hospodáře máme, probíhá odborné nacenění.
Žádost p. Pavlačíka ohledně možné investice byt čp. 150 (viz minulá zasedání) – ing. Kutra prověřoval
situaci na místě – v příčce mezi kuchyní a pokojem jsou rozvody, není jisté, zda se nejedná o nosnou zeď, není
známý stav stropu, před realizací by se musely udělat sondy, musely by se dělat nové podlahy atd. Zatím se
nebude řešit, nejedná se o kritický stav, s akcí se nepočítalo v rozpočtu obce, příjmy jsou nyní nejisté.
Cyklostezka v Háji (viz minulá zasedání) – už otevřena, stojan na kola před dokončením.
Havarijní stav lávky u MŠ (viz minulé zasedání) – práce započaty.
Informace o přerušení provozu MŠ (viz minulé zasedání) – v době přerušení provozu se řeší problémy
s vyhořelou elektrikou v kuchyni, nakonec byly rozvody elektriky vyměněny skoro v celém horním patře, dále se
řešily požadavky hygieny. Otevření se plánuje na konec května.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – návrh upraven, nový termín veřejného
projednávání stanoven na 15. 6. 2020 od 16:00 hodin na sále HZ.
Smlouva o poskytování služeb - přistavení traktorové vlečky (viz minulé zasedání) – je potřeba
urgovat uzavření dodatku ke smlouvě.
Úleva na nájemném nebytové prostory (viz minulá zasedání) – neozval se žádný z nájemců.
Aktualizace Plánu prací hřbitov (viz minulé zasedání) – aktualizovaný plán zaslán obcím, s nimiž máme
uzavřenu dohodu o provozování veřejného pohřebiště.
Žaloba proti Obci Lechotice kvůli nehrazení výdajů na školská zařízení (viz minulá zasedání) –
příspěvky školská zařízení za rok 2017 a 2018 finančně dořešeny.
Výstavba k Machové – užívání kanalizace (viz minulé zasedání) – v současné době jsou smlouvy
o odvádění odpadních vod uzavřeny s třemi uživateli, se čtvrtým se smlouva bude uzavírat viz dále.
2. Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Mysločovicích
Aktualizovaný návrh řádu prokonzultován s krajským úřadem, odeslána žádost o jeho schválení.
3. Účast na Valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s.
Není zřejmé, zda disponujeme právem hlasovat na valné hromadě. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice neschvaluje účast zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vak Zlín, a.s.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXIII/2020
4. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 9 500 Kč na ranou péči pro 1 rodinu Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno
5. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO
Dnes probíhá jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, jedním z bodů je rozhodování o poskytnutí dotace 300 tis.
Kč na tento automobil, dotaci 450 tis. Kč máme zajištěnu od ministerstva vnitra. Výběrové řízení na dodavatele
– osloveny tři firmy, dvě dodaly nabídku:
Auto Viki a.s.
1 079 320 Kč s DPH
Autospol Uherské Hradiště s.r.o.
1 030 160 Kč s DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení dopravního automobilu pro
JSDHO u společnosti Autospol Uherské Hradiště s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 1 030 160
Kč s DPH. Současně se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXIII/2020
6. Výběr zhotovitele akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
Akce se bude realizovat po etapách, letos zahájení, financování kombinované ex post (tzn. po dokončení etapy
budeme předkládat poskytovateli dotace k profinancování vzniklé výdaje). Letošní práce mají být dokončeny do
30. 11., následně dodavatel vystaví fakturu, my ji uhradíme a požádáme o její proplacení ministerstvo. Jelikož
se jedná o konec roku a navíc nejsou jisté letošní daňové příjmy, mohly by nám scházet finance k úhradě
faktury. Je možné přechodně využít finance vázané ve fondu školy, ale musí se upravit směrnice k fondu,
protože zatím je možné fond čerpat mj. i pro dofinancování výdajů v souvislosti s čerpáním investičních dotací,
ale v tomto případě jde o dotaci neinvestiční. Do odst. 1. b) článku III směrnice bude za slůvko investičních
doplněn text „a neinvestičních“.
Pro výběrové řízení osloveny tři firmy, dvě dodaly nabídku:
Pavel Miserovský
1 960 250,93 Kč bez DPH
AGROS Moravia spol. s r.o.
1 994 842,41 Kč bez DPH
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Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat práce na akci „Založení
regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ firmě Pavel Miserovský a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy za 1 960 250,93 Kč bez DPH.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXIII/2020
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje aktualizaci Směrnice č. 28 „Pravidla pro
tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného pro rekonstrukci technologických zařízení Základní
školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace“. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ čerpáním fondu tvořeného pro
rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace do
max. výše 970 000 Kč a ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901 s tím, že čerpané prostředky
budou vráceny do fondu a rezervy na nepředvídané výdaje neprodleně po přijetí dotačních prostředků na akci
„Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXIII/2020
7. Výběr dodavatele – administrace projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú.
Mysločovice“
Je potřeba zajistit manažerské řízení projektu, jedná se o výdaje uznatelné k dotaci. Starosta zajistil tři nabídky:
Ing. Martina Kleperlíková
85 000 Kč
Jan Bukovjan
92 000 Kč
Ing. Ladislav Malůšek
79 000 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat manažerské řízení projektu
„Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ firmě Ing. Ladislav Malůšek a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy za 79 000 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXIII/2020
8. Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/74 v k. ú. Mysločovice
Z několika rozestavěných domů připojených na vodovodní řád se jeden dům napojil na kanalizaci. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2020/VK o odvádění
odpadních vod s ing. Petrem Minaříkem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXIII/2020
9. Různé
Smlouva o ukládání velkoobjemového odpadu – Obec Sazovice musí mít ke svému sběrnému dvoru
určitý objem odpadu. V minulosti jsme jim přislíbili, že mohou využít část naší "produkce". Vyvážet odpad budou
i nadále TS Otrokovice, ceny zůstanou stejné, Sazovice provedou přefakturaci. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání velkoobjemového odpadu s Obcí
Sazovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXIII/2020
Biokoridor autorský dozor – jedná se o výdaje uznatelné k dotaci. Starosta zajistil tři nabídky:
Arvita P spol. s r.o.
73 810 Kč
Ing. Jana Rulíková
78 400 Kč
Ing. Pavla Lorenzová
78 500 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat autorský dozor projektu „Založení
regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ firmě Arvita P spol. s r.o. a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy za 73 810 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXIII/2020
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. - starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 5 tis. Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno
Žádost o finanční příspěvek, Domov pro seniory Napajedla, p.o. - starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Domovu pro seniory Napajedla,
příspěvkové organizaci na provoz sociální služby v roce 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
Návrh „Dohody o prioritách“ – uzavírá se mezi školou a jejím zřizovatelem, týká se plánovaných investic
v ZŠMŠ, je součástí MAPu a pravidelně se aktualizuje, jedná se o návrh se všemi záměry uvedenými v ORP
a přidanými novými investičními záměry. Na to, co je v dohodě uvedeno, se dají žádat dotace. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Dohodu o prioritách k plánovaným investicím v Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXIII/2020
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Studie „Úpravy školy Mysločovice“ – jedná se o studii, která bude podkladem pro budoucí žádosti
o dotace (krčky, střechy, venkovní učebna atd.). Je uznatelným výdajem pro dotace. Starosta zajistil nabídky:
K PROJEKT Kročil, s.r.o.
96 800 Kč s DPH
BOOZ Zlín s.r.o.
111 320 Kč s DPH
PassiveArchitecture s.r.o. 108 900 Kč s DPH
Financovat se bude z příspěvku na žáka, který je převáděn škole, škola s tím počítala ve svém rozpočtu. Ale
příjemcem dotací bude obec, realizovat bude také obec, a proto na letošní rok bude příspěvek na žáka o tuto
částku ponížen.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat vypracování studie „Úpravy školy
Mysločovice“ společnosti K PROJEKT Kročil, s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 96 800 Kč.
Současně schvaluje snížení příspěvku Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci
na rok 2020 o 96 800 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXIII/2020
Žádost ZŠMŠ o změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 – v souvislosti s čerpáním dotace
na vybavení učebny fyziky a chemie, počítačové učebny budou výdaje na projektovou dokumentaci účtovány
na účet služeb, škola by překročila zřizovatelem stanovený závazný ukazatel na tomto účtu. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci rozpočtové opatření č. 2/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXIII/2020
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o koberec 9x4 m (inv. č. 596, pořizovací cena
10 750 Kč, rok pořízení před 2001), nepotřebný. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení koberce 9x4 m
z majetku ve správě.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 13. usnesení č. XXIII/2020
Kotel na obecním úřadě – od 17. 4. je mimo provoz, oprava následovala opravu (deska, čidlo atd.), ale
stejně se kotel nepodařilo zprovoznit a další oprava je nerentabilní, kotel je z roku 2000, opravoval se i loni.
Starosta zjišťoval nabídky na nový kotel (kondenzační, nově se musí řešit odkouření) a samostatný ohřívač
vody. Z nabídek na různé typy kotlů se zastupitelé zvolili nabídky s kotlem Brotje (sice dražší, ale jedná se
o kvalitní kotle, servisní firma nedaleko):
Topič s.r.o.
172 655 Kč s DPH
DKR-instal s.r.o.
169 285 Kč s DPH
MONTIM Kutra s.r.o.
162 963 Kč s DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat výměnu kotle s ohřívačem TUV
v budově obecního úřadu společnosti MONTIM Kutra s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za
162 963 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XXIII/2020
Výměna čekárny pod lesem - v Sazovicích se měnily autobusové čekárny, nabídli nám jednu z nich,
stálo nás to pouze náklady spojené s výměnou, cca 16 tis. Kč. Čekárna sice není až tak v provedení
antivandal, nicméně případná oprava by spočívala pouze ve výměně lexanu. Původní byla v havarijním stavu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice vzalo na vědomí uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu majetku – autobusové čekárny s Obcí Sazovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XXIII/2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019 stanovující místní poplatek „za odpady“ – byla schválena
ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly, ale nyní nám rozporují osvobození cizinců. Doložili jsme jim
prohlášení, že administrace s vymáháním poplatků od cizinců je časově a finančně náročná, stěhují se i
v průběhu roku, nemáme informace o jejich novém místu pobytu, abychom mohli poplatek po nich vymáhat,
náklady by tak převýšily výnos a zvedly celkové náklady, ze kterých se stanovuje poplatek. Dle ministerstva je
to prý diskriminační, pokud vyhlášku do budoucna neupravíme, tak se vystavujeme sporu u ústavního soudu.
Od příštího roku pravděpodobně tedy cizince, u nás se jedná o cca 20 osob, od poplatku osvobozovat
nebudeme. Čekáme na zaslání podkladů k opravě od ministerstva vnitra.
Vítání občánků – v souvislosti s onemocněním covid-19 zatím nejsme schopni zajistit tuto kulturní akci.
Zastupitelé se shodli na tom, že se osloví rodiče tří dětí narozených v roce 2019 a pokud jim to bude vyhovovat,
tak se jim předají dárky, aniž by museli čekat na obřad. V opačném případě se mohou zúčastnit obřadu, který
se ale bude konat pravděpodobně až na podzim.
Kopírka a tiskárna na OÚ – skončila nájemní smlouva, byl proveden její odkup za zůstatkovou hodnotu
1 210 Kč, dokud bude schopná provozu, do vypotřebování odkoupených nespotřebovaných tonerů, tak ji
budeme užívat. Nové zařízení bychom pravděpodobně pořizovali zase formou pronájmu.
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Pan Stoklásek upozornil na delší dobu zaparkovaný automobil bez SPZ na parkovišti u obchodu –
starosta konstatoval, že majitele známe, ale zatím se nejedná o vrak, takže není porušován zákon.
Pan Večeřa se dotázal na jarní úklid silnic – starosta konstatoval, že bude proveden jako každoročně, až
po úklidu silnic I. a II. třídy.
Ing. Bureš na základě dodaných materiálů ze školy (účetní závěrka, rozbor hospodaření, plnění rozpočtu)
k hospodaření ZŠMŠ k 31. 3. 2020 konstatoval, že hospodaření ZŠMŠ nevykazuje žádné abnormality, čerpání
rozpočtu je přiměřené začátku roku.
Provoz základní školy bude částečně obnoven pro žáky 9. tříd od 11. 5. a 1. stupeň od 25. 5. Informace
najdou rodiče na stránkách školy.
10. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 333 305,63 Kč. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. XXIII/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 1. 6. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 5. 2020
ve 20:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020
Rekapitulace usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 5. 2020 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXI. a XXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Mysločovicích
3. Účast na Valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s.
4. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
5. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO
6. Výběr zhotovitele akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
7. Výběr dodavatele – administrace projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“
8. Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/74 v k. ú. Mysločovice
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Stokláska a p. Večeřu.

2.

Schvaluje pořízení dopravního automobilu pro JSDHO u společnosti Autospol Uherské Hradiště s.r.o.
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 1 030 160 Kč s DPH. Současně se zavazuje dofinancovat rozdíl
mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

3.

Neschvaluje účast zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vak Zlín, a.s.

4.

Schvaluje zadat práce na akci „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ firmě Pavel
Miserovský a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 1 960 250,93 Kč bez DPH.

5.

Schvaluje aktualizaci Směrnice č. 28 „Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného
pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové
organizace“. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování akce „Založení regionálního
biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ čerpáním fondu tvořeného pro rekonstrukci technologických zařízení
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace do max. výše 970 000 Kč
a ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901 s tím, že čerpané prostředky budou vráceny do
fondu a rezervy na nepředvídané výdaje neprodleně po přijetí dotačních prostředků na akci „Založení
regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice.

6.

Schvaluje zadat manažerské řízení projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú.
Mysločovice“ firmě Ing. Ladislav Malůšek a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 79 000 Kč.

7.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2020/VK o odvádění odpadních vod s ing. Petrem Minaříkem.
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8.

Schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání velkoobjemového odpadu s Obcí Sazovice.

9.

Schvaluje zadat autorský dozor projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ firmě
Arvita P spol. s r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 73 810 Kč.

10. Schvaluje Dohodu o prioritách k plánovaným investicím v Základní škole a mateřské škole Mysločovice,
příspěvkové organizaci.
11. Schvaluje zadat vypracování studie „Úpravy školy Mysločovice“ společnosti K PROJEKT Kročil, s.r.o.
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 96 800 Kč. Současně schvaluje snížení příspěvku Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci na rok 2020 o 96 800 Kč.
12. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření
č. 2/2020.
13. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení koberce 9x4 m
z majetku ve správě.
14. Schvaluje zadat výměnu kotle s ohřívačem TUV v budově obecního úřadu společnosti MONTIM Kutra
s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy za 162 963 Kč.
15. Vzalo na vědomí uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – autobusové čekárny s Obcí
Sazovice.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
datum vyhotovení zápisu: 7. 5. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 7. 5. 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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