Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 1. 6. 2020 od 18,05 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: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH – nákup DA pro JSDHO
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR – PD odkanalizování
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR – střecha OÚ
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mysločovice za rok 2019
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2019
7. Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o nájmu hrobového místa
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 – změnová k OZV č. 7/2019
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 zápis z XXIII. 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 XXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH – nákup DA pro JSDHO
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR – PD odkanalizování
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR – střecha OÚ
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mysločovice za rok 2019
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2019
7. Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o nájmu hrobového místa
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 – změnová k OZV č. 7/2019
9. Různé
10. 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. XXIV/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – pracuje se na stavebním povolení. Posunutí
celé stavby od čp. 113 starosta řešil s projektantem, znamená to přepracování projektu vč. zajištění všech
povolení, náklady cca 50 tis. Kč, sníží se podlahová plocha a tudíž i výše dotace, navýší se cena o další práce.
Přitom termín podání žádosti o dotaci je začátek září. Jak tedy dál?
Ing. Bureš – budovu – její využití řešit musíme, vlhne čím dál víc. Starosta – topení je zapnuto na udržování
temperace, ale nevětrá se tam – vlhkost je do půl metru. Pan Utinek – je pro přepracování projektu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přepracování projektu přestavby
zdravotního střediska a podání žádosti o prodloužení termínu k podání žádosti o dotaci. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených 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 2. usnesení č. XXIV/2020
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – podepsány všechny smlouvy až na jednu, ale zde není problém. Starosta – objevily
se komplikace s vedením kanalizace naproti ubytovny. Nyní kanalizace vede od čp. 102, přes čp. 101 a 161,
čp. 205 a do potoka. Paní Pravdíková nesouhlasí s budováním kanalizace přes její pozemek, snad jen
s kanalizací na dešťovou vodu. Jsou snad dvě varianty řešení: 1) otočit kanalizaci a vybudovat ji od čp. 161
k čp. 102, svést ji podél chodníku k MŠ do potoka nebo 2) ponechat stávající vedení a u čp. 161 kanalizaci
propojit s kanalizací v cestě, která se bude muset přeložit. Varianty budou řešeny s projektantem.
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Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – práce započaty, ing. Kutra zastupitele
seznámil s dosavadním průběhem. Dnes se rozebírala „zadní“ střecha. Nabízí se varianta využít odkrytí
stávající střechy a podlahu zateplit vč. roštu a OSB záklopu. Bude vyčísleno do příštího zasedání. Je potřeba
uzavřít smlouvu k autorskému dozoru, náklady 968 Kč/hodinu při účasti na stavbě a 484 Kč/hodinu práce
v kanceláři. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy
na výkon činnosti autorského dozoru investora při realizaci „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice“ s K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených 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 3. usnesení č. XXIV/2020
Problémy s cestou k hřišti (viz minulá zasedání) – Chládkovi smlouvu k odkoupení pozemku podepíšou
až ji podepíšou ostatní, starosta ostatní urgoval – Strnadelovi stále s bankou jednají, Jančíkovi mají od banky
souhlas, p. Karmášek požaduje zvýšení kupní ceny z 30 tis. Kč na 119 tis. Kč, žádost doručena dnes, starosta
s ním bude ještě jednat.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – fotky stále nedodány.
Akce „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ (viz minulá zasedání) – dotaci z MAS
Moštěnka jsme neobdrželi, jsme první pod čarou. Nebylo tak zúročeno veškeré úsilí se získáním souhlasů
vlastníků pozemků, získáním potřebných povolení. Ve středu sněm MAS Moštěnka, kde se bude řešit možné
navýšení alokace k dotaci, pokud to nevyjde tak budeme muset zrušit uzavřenou smlouvu s dodavatelem. Mohli
bychom pak ještě požádat o dotaci SFDI, ale zde je větší spoluúčast obce a možná že nebudeme schopni splnit
technické požadavky na provedení rekonstrukce, v případě získání dotace by se realizovalo příští rok.
Podání žádosti o dotaci – POV Zlínského kraje „Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu
Mysločovice“, Zlínský kraj „Podpora vodohospodářské infrastruktury“ (viz minulá zasedání) – viz
samostatné body jednání.
Stavba na pozemku p. č. 278/3 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání), změna u p. č. 268 – máme
souhlas s dělením pozemku, změnou druhu pozemku, bude podán návrh na vklad do katastru.
Cyklostezka v Háji (viz minulá zasedání) – stojan na kola hotov, starosta poděkoval p. Utinkovi.
Havarijní stav lávky u MŠ (viz minulá zasedání) – lávka hotova až na dosazení zeleně kolem.
Přerušení provozu MŠ (viz minulá zasedání) – znovuotevřena od 25. 5., přihlásilo se 40 dětí, snaží se co
nejvíce pobývat venku, z toho důvodu je omezen provoz dětského hřiště, od 7 do 12 hodin je otevřeno jen pro
MŠ.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – veřejné projednávání 15. 6. 2020 od 16:00 hodin
na sále HZ.
Smlouva o poskytování služeb - přistavení traktorové vlečky (viz minulá zasedání) – dodatek uzavřen.
Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Mysločovicích (viz minulé zasedání) – viz samostatný bod
jednání.
Akce „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ (viz minulé zasedání) – letošní
práce budou probíhat od srpna do listopadu.
Výměna čekárny pod lesem (viz minulé zasedání) – čekárna ze Sazovic nainstalována, je potřeba vyřadit
původní čekárnu z majetku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje vyřazení
autobusové čekárny pod lesem, inv. č. DHM 00014, z majetku obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXIV/2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019 stanovující místní poplatek „za odpady“ (viz minulé
zasedání) – viz samostatný bod jednání).
Vítání občánků (viz minulé zasedání) - rodiče tří dětí narozených v roce 2019 se chtějí účastnit obřadu,
který proběhne pravděpodobně na podzim.
Provoz základní školy (viz minulé zasedání) – pro 2. stupeň bude obnoven od 8. 6. 2020.
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH – nákup DA pro JSDHO
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2159/2020/KH na pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci
spolufinancování Programu MV - GŘ HZS Č– "Dotace pro jednotky SDH obcí“ do výše 300 000 Kč se Zlínským
krajem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXIV/2020
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR – PD odkanalizování
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2592/2020/STR na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, „Mysločovice –
odkanalizování“ do výše 941 000 Kč se Zlínským krajem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXIV/2020
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4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR – střecha OÚ
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2126/2020/STR na rekonstrukci střechy budovy obecního úřadu Mysločovice do výše 398 000 Kč se
Zlínským krajem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXIV/2020
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2019
Provedeno 14. 4. – 12. 5. 2020 kontrolorkou KÚ ZK. Zpráva zveřejněna na úřední desce obce jako příloha
návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2019. Její závěr: „při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2019
Zastupitelé byli předem s návrhem závěrečného účtu, vč. příloh, seznámeni, zveřejněn na úřední desce
od 12. 5. 2020, přílohou je účetní závěrka k 31. 12. 2019, výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2019, Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Zastupitelé byli dále předem seznámeni s návrhem
protokolu o schvalování účetní závěrky a vyjádření k závěrečnému účtu obce. Výsledek hospodaření je
k 31. 12. 2019 je 4 897 028,47 Kč. Občané nevznesli k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2019 bez
výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXIV/2020
7. Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o nájmu hrobového místa
Souhlas s návrhem řádu vydán KÚ Zlín dne 12. 5. 2020, čj. KUZL 31539/2020. Zastupitelé byli s návrhem obou
dokumentů předem seznámeni. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
s účinností od 1. 7. 2020 znění nové Smlouvy č. 20…/….. o nájmu hrobového místa.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXIV/2020
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 nový Řád
veřejného pohřebiště Obce Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXIV/2020
Nový řád pohřebiště bude zveřejněn na úřední desce obce a následně i ve vývěsce u hřbitova. Ceník zůstává
stejný.
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 – změnová k OZV č. 7/2019
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly nás stále nutí do okamžitého zrušení osvobození cizinců od
místního poplatku za „odpady“. V opačném případě hrozí ústavním soudem. I když jsme stále argumentovali
tím, 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 pro všechny poplatníky. Cizinci
v naší obci tedy budou muset uhradit tento poplatek již za období červen až prosinec 2020. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9. 12. 2019.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXIV/2020
Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce obce.
9. Různé
Společenství vlastníků č.p. 104, Mysločovice – v září proběhne schůzka výboru, předseda výboru
požaduje zástupce obce do výboru, navržen k účasti na schůzce byl p. Jurášek.
Žádost kapelníka DH MALENOVJANKA o finanční příspěvek - starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory p. Janu Prokopovi - kapelníku
DH MALENOVJANKA na činnost DH MALENOVJANKA v roce 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno.
Brány hřbitov – starosta předložil zastupitelům dvě nabídky, začít by se mělo hlavní, spodní bránou.
Odhadované náklady do 85 tis. Kč + montáž. Zastupitelé se přiklonili ke zdobnější variantě. Pořízení laviček
odsunuto na příští rok.
Volné nebytové prostory na domě služeb – jedná se o prostory kosmetiky, kosmetička, která je měla
začít od června využívat, svůj zájem nepotvrdila. Může být využito i na kancelář. Nabídka bude zveřejněna na
úřední desce i FB obce.
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Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o nepotřebný majetek v souvislosti
s prováděnou rekonstrukcí učebny F+CH, a to žákovské pracoviště pravé (inv. č. 2323-2329, pořizovací cena
7 478,40 Kč/ks, rok pořízení 2008), žákovské pracoviště levé (inv. č. 2330-2336, pořizovací cena 7 430,80
Kč/ks, rok pořízení 2008), tabule školní (inv. č. 2338, pořizovací cena 31 778,60 Kč, rok pořízení 2008),
demonstrační učitelské pracoviště (inv. č. 2319, pořizovací cena 20 278,60 Kč, rok pořízení 2008), skříňka do
učitelského stolu (inv. č. 2322, pořizovací cena 9 068,80 Kč, rok pořízení 2008), mycí učitelské pracoviště (inv.
č. 2320, pořizovací cena 10 039,90 Kč, rok pořízení 2008), dřez kameninový + příslušenství (inv. č. 2321,
pořizovací cena 11 746,30 Kč, rok pořízení 2008), tabule keramická 250x120 (inv. č. 3016, pořizovací cena
11 988 Kč, rok pořízení 2011). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve správě: žákovské pracoviště
pravé (inv. č. 2323-2329), žákovské pracoviště levé (inv. č. 2330-2336), tabule školní (inv. č. 2338),
demonstrační učitelské pracoviště (inv. č. 2319), skříňka do učitelského stolu (inv. č. 2322), mycí učitelské
pracoviště (inv. č. 2320), dřez kameninový + příslušenství (inv. č. 2321), tabule keramická 250x120 (inv. č.
3016) za podmínky ekologické likvidace, pokud se nepodaří jeho odprodej. Dále schvaluje, že výnos
z případného prodeje tohoto majetku bude poskytnut Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové
organizaci ve formě příspěvku na činnost školy v roce 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 12. usnesení č. XXIV/2020
Žádost p. Bravence o povolení pořádání festivalu v obci Mysločovice – jedná se o hudební akci,
v minulosti pořádanou v Háji. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice povoluje pořádání
festivalu v obci Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 2, proti 5, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno
Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. – v roce 2002 jsme uzavřeli s Českou spořitelnou a.s.
Smlouvu o smlouvě budoucí o koupi akcií, zaplaceno nám bylo 134 144 Kč, 80 % z kupní ceny, s tím, že zbytek
bude uhrazen po dokončení prodeje. Česká spořitelna a.s. následně převedla práva na Jižní vodárenskou, a.s.,
která nás nyní oslovila s nabídkou, že zbylých 20 % od nás koupí přímo Statutární město Zlín, neboť Statutární
město Zlín má zájem na získání práv k našim akciím. Tím by došlo k vypořádání s Jižní vodárenskou, a.s. Pro
nás je tu ještě další možnost, a to vypořádat se s Jižní vodárenskou, a.s. tím, že prodej nedokončíme, budeme
muset uhradit smluvní pokutu 167 tis. Kč, ale akcie nám zůstanou. Je potřeba prověřit obě možnosti právníkem,
zjistit postoj dalších obcí. Na základě získaných informací se zastupitelé rozhodnou.
Obědy pro důchodce a ostatní strávníky přes prázdniny – stejně jako loni budeme odebírat obědy od
firmy DOOT s.r.o., jejich nabídka se jeví jako nejvýhodnější. Je potřeba stanovit naši cenu. Při odebírání obědu
ze školy jsme v současnosti nákladově na cca 89 Kč, přitom důchodce má oběd za 70 Kč (příspěvek cca 19 Kč)
a cizí strávník za 95 Kč. Od firmy DOOT s.r.o. se nákladově pohybujeme s roznosem obědů na cca 95 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době
prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce
ve výši 75 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce 95 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XXIV/2020
Sběrné hnízdo výstavba k Machové – nemáme kontejnery, EKO-KOM nyní poskytuje kontejnery jen na
vybrané druhy odpadu. S budováním se počká do dostavby většiny domů v této lokalitě.
Ing. Bureš navrhuje schůzku mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace – možnosti
získání dotací atd. Starosta – nyní se zpracovávají podklady pro územní rozhodnutí, projekt musí být hotov do
31. 10. 2022.
Ing. Bureš se dotázal na hřiště u ZŠ – starosta – dle letošního sdělení revizního technika měla být hrana
obrubníku u doskočiště z pryže místo betonu, přitom navázání pryžového obrubníku na umělý povrch není
dobré a po dohodě se obruba dosadila betonová. Loni revizní technik nic nenamítal, řeší se úprava.
Ing. Bureš – u cyklostezky se objevil kotovicový odpad – p. Večeřa – byl navezen k dorovnání jámy,
v nejbližší době bude zapraveno.
Pan Utinek – pí Budišová ho oslovila ohledně obřadu patnáctiletých a královniček v září. Starosta –
doba je nejistá, těžko předvídat, jak se bude vyvíjet situace kolem covid-19, pravděpodobně bude vypuštěno
slavnostní zahájení na OÚ, to bude přesunuto do venkovních prostor, vše se bude řešit s ohledem na aktuální
situaci. Patnáctiletých je 15.
10. Rozpočtové opatření
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2020 (viz příloha), bylo jim
zdůvodněno. Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 451 000 Kč (mj. přijetí dotace na pořízení
automobilu pro JSDHO). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XXIV/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně v úterý
7. 7. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 5. 2020 ve 20:40 hodin.
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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 XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 1. 6. 2020 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH – nákup DA pro JSDHO
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR – PD odkanalizování
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR – střecha OÚ
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mysločovice za rok 2019
6. Schválení Závěrečného účtu Obce Mysločovice za rok 2019
7. Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o nájmu hrobového místa
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 – změnová k OZV č. 7/2019
9. Různé
10. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a ing. Kutru.

2.

Schvaluje přepracování projektu přestavby zdravotního střediska a podání žádosti o prodloužení termínu
k podání žádosti o dotaci. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených z rezervy
na paragrafu 6409, položce.

3.

Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru investora při realizaci
„Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice“ s K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů s tím spojených z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.

4.

Schvaluje vyřazení autobusové čekárny pod lesem, inv. č. DHM 00014, z majetku obce.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2159/2020/KH na pořízení nové požární techniky –
nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV - GŘ HZS Č– "Dotace
pro jednotky SDH obcí“ do výše 300 000 Kč se Zlínským krajem.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2592/2020/STR na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti, „Mysločovice – odkanalizování“ do výše 941 000 Kč se
Zlínským krajem.

7.

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2126/2020/STR na rekonstrukci střechy budovy
obecního úřadu Mysločovice do výše 398 000 Kč se Zlínským krajem.

8.

Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2019 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

9.

Schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 znění nové Smlouvy č. 20…/….. o nájmu hrobového místa.

10. Schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 nový Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice.
11. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce
č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9. 12. 2019.
12. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: žákovské pracoviště pravé (inv. č. 2323-2329), žákovské pracoviště levé (inv. č. 2330-2336), tabule
školní (inv. č. 2338), demonstrační učitelské pracoviště (inv. č. 2319), skříňka do učitelského stolu
(inv. č. 2322), mycí učitelské pracoviště (inv. č. 2320), dřez kameninový + příslušenství (inv. č. 2321),
tabule keramická 250x120 (inv. č. 3016) za podmínky ekologické likvidace, pokud se nepodaří jeho
odprodej. Dále schvaluje, že výnos z případného prodeje tohoto majetku bude poskytnut Základní škole
a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci ve formě příspěvku na činnost školy v roce 2020.
13. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT
s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 75 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce
95 Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020.
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datum vyhotovení zápisu: 4. 6. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 4. 6. 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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