Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 5. 10. 2020 od 18,10 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: Mgr. Marie Karlíková, p. Libor Utinek
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Ing. arch. Dřímal – uložení přívodu el. energie na pozemku parc. č. 355/2
3. Smlouva o odvádění odpadních vod – RD na pozemku parc. č. 772/2
4. Nabídka Empemont – upgrade bezdrátového rozhlasu
5. Technické služby Otrokovice s.r.o. - výpověď smlouvy
6. Různé
7. 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 XXVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, navrhl na začátku projednat žádosti hostů, za ověřovatele
zápisu navrhl ing. Kutru a p. Utinka. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
následující program XXIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Ing. arch. Dřímal – uložení přívodu el. energie na pozemku parc. č. 355/2
3. Smlouva o odvádění odpadních vod – RD na pozemku parc. č. 772/2
4. Nabídka Empemont – upgrade bezdrátového rozhlasu
5. Technické služby Otrokovice s.r.o. - výpověď smlouvy
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru 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. XXIX/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – Mgr. Karlíková - nesouhlasí s tím, že mají stále
nové a nové požadavky, od r. 2018 jsou dle nich stejné, předložila doklady, žádali tehdy odstoupení od stavby,
2 a ¼ roku usilují o to samé. Starosta – byly domluvy, že se změní klasická okna na střešní, úplně poslední
domluva je o štítu, že bude na hranici zídky, samostatný pro novou stavbu, atd. Mgr. Karlíková – střecha
budovy jim stále zasahuje do dvora. Starosta – projektant se vyjádřil, že tomu tak není. Mgr. Karlíková –
odstoupení tam je, ale nadstřešení končí v jejich dvoře. Jedná se o změnu využití stavby, budou tam bytové
jednotky. Starosta – poslední domluva byla, že se stavbou půjdeme na hranici zídky. Mgr. Karlíková – projekt
není v pořádku, zeď je málo posunutá. Ing. Bureš – problém je v tom, že obec Vám kdysi tento pozemek
z dobré vůle odprodala, aby se narovnal skutečný stav Vaší stavby, a teď je Váš přístup takový, jaký je. Tak
nám ho odprodejte zpátky, my se o něho budeme starat a bude vše v pořádku. Mgr. Karlíková – no to ale
nejde, jsou tam základy jejich stavby atd. Ing. Kutra – projektant musí kvůli tomu předělat celý projekt, přitom
bojujeme kvůli dotaci o každý cm užitkové plochy. Starosta osloví projektanta, zjistí proč to tak předělal, zda to
lze změnit – posunout tak, aby bylo vše v rovině se zídkou, která prochází hranicí pozemku.
Žádost o stavební povolení zatím nebyla podána. S dalším přepracováním projektu jsou spojeny další poplatky
za vyjádření úřadů.
2. Různé
Žádost velitele JSDHO o pořízení vybavení pro JSDHO – zastupitelé s ní byli předem seznámeni.
Starosta – Zlínský kraj každoročně vyhlašoval dotace na vybavení pro JSDHO, na příští rok asi nic nebude,
šetří. Obec dofinancovávávala vybavení cca 30 tis. Kč ze svého rozpočtu. Chtěli by v této hodnotě pořídit
elektrocentrálu (cca 12 tis. Kč) a motorové kalové čerpadlo (cca 13 tis. Kč). To, co vybral, není nijak drahé, je
prověřené, používané i jinými jednotkami. Starosta – lepší by byla třífázová centrála. Pan Utinek – taková by
byla velká, manipulace s ní by byla náročná (cca 90 kg), cena vysoká (cca 40 tis. Kč). Starosta – finanční
situace není dobrá. Zítra mají přivézt nové auto pro JSDHO, mělo by být vybaveno dle podmínek JSDHO, ale
měla by se nechat nějaká rezerva na případné dovybavení. Pan Utinek – kalové čerpadlo by nahradilo
prehistorickou stříkačku. Ing. Kutra – co je pro Vás potřebnější? Pan Utinek – těžko říct, je to dle typu zásahu,

1

záleží na událostech. Starosta – k čerpadlu by se musely koupit nové savice, 2 ks cca za 4 tis. Kč. Ing. Bureš –
pokud to bude možné, bude se s tím v rozpočtu počítat.
Starosta – jak naložíme s transportérem? Dvě auta pro JSDHO jsou zbytečná, snad by se dal prodat za
cca 60 až 65 tis. Kč. Je potřeba ho nachystat k prodeji, nabídnout, dá se inzerát, zda je zájem o vozidlo
vybavené pro JSDHO.
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
− Noční klid – akce sokolská zahrada (viz minulá zasedání) – ing. Kutra jednal s provozovatelem sokolské
zahrady, akce ale byla pořádána a organizována TJ SOKOL, i přes upozornění Policie ČR organizátor akce
konec akce v 1:00 hodinu úmyslně nedodržel. Obec nepovolila oficiálně žádnou akci po 22. hodině, byla jen
domluva, že akce budou končit do 1. hodiny. Ing. Kutra vše přetlumočí předsedovi TJ SOKOL.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – s majitelem čp. 175 smlouva ukončena, protlak k vedení kanalizace od čp. 102 po
čp. 161 se bude dělat ze zpevněné cesty na pozemku TJ SOKOL, dořeší se smlouva s TJ SOKOL. Je potřeba
vše předat projektantovi.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – stále se řeší záklop a zateplení střechy,
ing. Kutra dodal cenový odhad aspoň na základní zateplení stropů, cca 162 tis. Kč, aby nepromrzaly. Proběhla
kontrola čerpání dotace ze strany ZK – vše v pořádku. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje provedení základního zateplení stropů pod střechou obecního úřadu a současně
schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování výdaje cca 162 tis. Kč 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. XXIX/2020
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – p. Stoklásek nějaké fotky vybral, úkol nějaké
dodělat, např. z dronu, pro něj a starostu trvá.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – nové veřejné projednání změny dle sdělení
zpracovatele mělo proběhnout v říjnu, vzhledem k nemoci pracovníků územního plánování a nastálé covidové
situaci se termín zřejmě posune.
Brány hřbitov (viz minulá zasedání) – hotovo.
Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (viz minulá zasedání) – od JUDr. Plašilové nic nového.
Schůzka mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace (viz minulá zasedání) – teprve se
uskuteční, úkol pro ing. Bureše a starostu trvá.
Hřiště u ZŠ (viz minulá zasedání) – oprava u povrchu obrubníků se řeší.
Obřad patnáctiletých a královniček v září (viz minulá zasedání) – akce zdárně proběhla, starosta děkuje
všem, kteří ji zajišťovali.
Informace k prodeji zemědělského areálu společnosti ZEMET v Mysločovicích (viz minulá zasedání) –
nic nového.
Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ (viz minulá zasedání) – probíhá.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – pracuje se na něm.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulá zasedání) – hledal se herní prvek s patkami na zabudování, tak
jsou řešeny všechny stávající herní prvky. Nabízí se lanová pyramida (cca 82 tis. Kč), ale musela by se
posunout skluzavka, nebo lezecký dóm (cca 61 tis. Kč). Náklady na přemístění pískoviště jsou cca 45 tis. Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení nového herního prvku – lanové
pyramidy na dětské hřiště a posunutí pískoviště a skluzavky, současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
předpokládaných výdajů cca 130 tis. Kč 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 3. usnesení č. XXIX/2020
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – podpora k její úpravě se řeší, žádost na pozemkový úřad podána.
Žádost pí Seidlové o pokácení náletové třešně za hřbitovní zdí (viz minulá zasedání) – bude se
realizovat v době vegetačního klidu.
Žádost ZŠMŠ o výměnu betonových krytů septiku u ZŠ (viz minulé zasedání) – zajišťuje ing. Kutra.
Žádost ing. Jany Brázdilové o úpravu 2 stromů na p. č. 372/2 a 1 stromu na p. č. 33 (viz minulé
zasedání) – ořez stromů proveden.
Akce v říjnu (viz minulé zasedání) – plánovaná Stezka odvahy a vítání občánků se z důvodu situace
kolem covidu neuskuteční. Starosta poděkoval p. Utinkovi za úvodní článek do Obecních novin. S cvičením jógy
se zatím neví – cvičitelka si cvičení zatím řeší individuálně.
Návrh kupních smluv od právníka pro manžele Jančíkovi, p. Karmáška, manžele Ponížilovi,
manžele Strnadelovi (viz minulé zasedání) – smlouvy s Chládkovými, Ponížilovými a Jančíkovými uzavřeny.
Nemáme uzavřenu smlouvu s p. Karmáškem a Strnadelovými – čeká se na návrh na vklad do katastru od
právníka.
2. Žádost Ing. arch. Dřímal – uložení přívodu el. energie na pozemku parc. č. 355/2
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje umístění podzemního kabelu – přívodu
elektrické energie k rodinnému domu na p. č. 93/1 od sloupu na pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXIX/2020
3. Smlouva o odvádění odpadních vod – RD na pozemku parc. č. 772/2
Jedná se o rozestavěný dům k Míškovicím – napojil se na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Jakubem
Šlahařem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXIX/2020
4. Nabídka Empemont – upgrade bezdrátového rozhlasu
Jedná se o cenovou nabídku včetně poradenských služeb za účelem získání dotací z evropských fondů včetně
předprojektové přípravy, administrace a podání žádosti na implementační orgán, zpracování zadávací
dokumentace a organizace výběrového řízení včetně realizačního managementu a závěrečného vyhodnocení
akce. Zastupitelé s ní byli předem seznámeni. Na digitální povodňový plán, hladinoměrná čidla a srážkoměry je
dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů. Na bezdrátový rozhlas a sirénu je podíl dotace 70 % uznatelných
nákladů. Naše spoluúčast cca 280 tis. Kč. Termín podání žádosti od října do prosince 2020.
Starosta – u stávajícího systému už nám začínají "odcházet" baterie v některých hlásičích. Pořízení nové
baterie 600-700 Kč/ks, přijímače 1 800 Kč/ks. Zatím si vystačíme s opravami. Zastupitelé to vzali na vědomí.
5. Technické služby Otrokovice s.r.o. - výpověď smlouvy
Vypovídají nám služby na svoz a odstraňování komunálního odpadu z obce, včetně tříděného odpadu.
Technické služby jsou společností Města Otrokovice, nesmí překročit určitý obrat, z toho důvodu vypovídají
smlouvu od 1. 1. 2021 nejen s námi, ale i se Sazovicemi a Hostišovou. Nabízí se Technické služby Zlínsko,
které svážejí mj. odpad z Tečovic a Rackové. Budou osloveny firmy, provedeno výběrové řízení, rozhodnutí na
příštím zasedání.
6. Různé
Připravované strategické projekty ve Zlínské aglomeraci – starosta informoval o aktualizaci již dříve
uváděných plánovaných strategických projektů v naší obci, které mohou být zrealizovány do konce roku 2027.
Zapojit se mohou spolky, soukromníci, obec bez ohledu na zdroje financování. Starosta o doplnění
plánovaných projektů znovu prostřednictvím zastupitelů požádal zástupce složek, dodal zatím pouze
TJ SOKOL.
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/75 v k. ú. Mysločovice – rozestavěný dům výstavba
k Machové se napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Smlouvy č. 5/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Martinem Břenkem.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXIX/2020
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/72 v k. ú. Mysločovice – rozestavěný dům výstavba
k Machové se napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Smlouvy č. 6/2020/VK o odvádění odpadních vod s pí Annou Michálkovou.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXiX/2020
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/56 v k. ú. Mysločovice – rozestavěný dům výstavba
k Machové se napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Smlouvy č. 7/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Dušanem Zuzaníkem.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXIX/2020
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/65 v k. ú. Mysločovice – rozestavěný dům výstavba
k Machové se napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Smlouvy č. 3/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Janem Sosnou.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXIX/2020
Oprava obložení v tělocvičně ZŠ – zastupitelé byli předem informováni. Náklady cca 400 tis. Kč,
zafinancuje škola ze svého rozpočtu, z úspory na materiálu a drobném majetku vzniklé z důvodu jarního
zavření školy a přijaté dotace na pořízení ICT techniky a softwaru. Bude vyměněno předpisům nevyhovující
kobercové obložení, které se špatně udržuje.
Žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu od 1. 10. 2020 - škola pořídila nový přístupový systém do
družin a digestoř do učebny fyziky a chemie, měsíční odpis se zvyšuje ze 48 799,20 Kč na 51 197,20 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 10. 2020, měsíční odpis 51 197,20 Kč
a současně rozpočtové opatření – zapracování změny do příjmů a výdajů rozpočtu obce.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXIX/2020
Rozpočet ZŠMŠ 2021 – škola dle Směrnice č. 34 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové
organizace zřízené Obcí Mysločovice sestavila a předala starostovi obce 30. 9. 2020 pracovní návrh rozpočtu
a střednědobého výhledu. Starosta zastupitele s návrhem seznámil - počítá se s příspěvkem 15 400 Kč/žáka,
což je předpoklad MF ČR z ledna letošního roku, tento nebyl dosud aktualizován, i když příjmy státního
rozpočtu nejsou naplňovány. V návrhu jsou položky, které není nutné v příštím roce realizovat. Ing. Bureš
rozpočet zastupitelům okomentoval, mělo by se počítat s menším příspěvkem na žáka max. 13 500 Kč,
postupovat v souladu s plánem oprav, zohlednit splácení úvěru, zajistit spoluúčasti na rozdělaných projektech
(kotelna, střecha MŠ atd.), přitom zachovat plánované opravy a investice, rezervy. Starosta do 15. 10. 2020
ředitelce školy předá připomínky k rozpočtu a projedná je s ní, aby poté mohla do 10 dnů sestavit oficiální
návrh rozpočtu, předat ho zřizovateli a zveřejnit na úřední desce minimálně 15 dnů před projednáváním
v zastupitelstvu, k tomuto projednávání může být přizvána.
Převod štěpkovače a kontejnerů na biologický odpad – byly pořízeny v roce 2015, v říjnu končí
realizace akce, vše bude dle Smlouvy o spolupráci z 6. 10. 2015 bezplatně převedeno na naši obec. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí 170 ks
kompostérů pro domácnost o obsahu 1 050 l a 1 ks štěpkovače s obcí Hostišová a navedení všeho do majetku
obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXIX/2020
Převod protipovodňového systému v Mysločovicích – byl pořízen v roce 2014, nyní bude bezplatně
převeden na naši obec. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Protokolu o předání a převzetí Protipovodňového systému v Mysločovicích s obcí Lechotice a navedení do
majetku obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXIX/2020
Ing. Bureš upozornil na ucpaný propustek od Lechotic, valí se voda na silnici, příkopa je plná, na zimu je
to nebezpečné. Starosta – cca 2-3 roky zpět se propustek pročišťoval, majitel lesa dělal také nějaké úpravy.
Nyní je to zase zanesené, je potřeba odvod z propustku vyčistit atd. Propustky pod krajskou cestou by měla
řešit SÚS, starosta se domluví s majitelem lesa.
Prodloužení pronájmu obecního bytu na čp. 104 – stávající smlouva je uzavřena na dobu určitou do
31. 1. 2021, smlouvu lze prodloužit na základě dodatku uzavřeného do 31. 10. 2020. Nájemce si zatím
nepožádal o prodloužení nájmu. Byt je z důvodu poskytnutí dotace na jeho dřívější rekonstrukci vázán věcně
usměrňovaným nájemným, a to až do 1. 12. 2020. Poté je možné upravit výši nájmu. Zastupitelé se po
projednání shodli na stejné výši smluvního nájmu jako je u bytu na čp. 150. Preferují uzavření smlouvy se
stávajícím nájemcem – pokud si současný nájemce požádá o prodloužení nájmu, navrhují jeho prodloužení do
31. 1. 2022. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke
Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s p. Karlem Fišarem s tím, že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok, do
31. 1. 2022 a nájem za bytové prostory zvýšen na 56,29 Kč/m2.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 13. usnesení č. XXIX/2020
Zástupci do školské rady ZŠMŠ – v prosinci má proběhnout obměna členů, dva dosavadní zástupci za
obec požadují obměnit. Starosta – návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje jmenování
p. Lukáše Dovrtěla, p. Dušana Dosoudila a p. Petra Juráška do Školské rady Základní školy a mateřské školy
Mysločovice, příspěvkové organizace s účinností od prosince 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 14. usnesení č. XXIX/2020
Starosta informoval, že dnes před jednáním zastupitelstva proběhlo cvičné svolání krizového štábu
obce Mysločovice.
Změna pachtovní smlouvu s KLM v návaznosti na výstavbu biokoridoru – z pronájmu se odebírají
pozemky p. č. 838, 839, 858 a část 913. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření Dodatku č. 9 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno
Bod 15. usnesení č. XXIX/2020
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 18/2020 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů o 354 085,32 Kč, výdajů o 1 154 085,32 Kč a financování
o 800 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 18/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. XXIX/2020
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Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 2. 11. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 5. 10. 2020 ve 21:25
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020

Rekapitulace usnesení z XXIX zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 5. 10. 2020 od 18,10 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost Ing. arch. Dřímal – uložení přívodu el. energie na pozemku parc. č. 355/2
3. Smlouva o odvádění odpadních vod – RD na pozemku parc. č. 772/2
4. Nabídka Empemont – upgrade bezdrátového rozhlasu
5. Technické služby Otrokovice s.r.o. - výpověď smlouvy
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Kutru a p. Utinka.

2.

Schvaluje provedení základního zateplení stropů pod střechou obecního úřadu a současně schvaluje
rozpočtové opatření – dofinancování výdaje cca 162 tis. Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

3.

Schvaluje pořízení nového herního prvku – lanové pyramidy na dětské hřiště a posunutí pískoviště
a skluzavky, současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí předpokládaných výdajů cca 130 tis. Kč
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.

4.

Schvaluje umístění podzemního kabelu – přívodu elektrické energie k rodinnému domu na p. č. 93/1 od
sloupu na pozemku p. č. 355/2 v k. ú. Mysločovice.

5.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2020/VK o odvádění odpadních vod s. p. Jakubem Šlahařem.

6.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Martinem Břenkem.

7.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2020/VK o odvádění odpadních vod s pí Annou Michálkovou.

8.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Dušanem Zuzaníkem.

9.

Schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2020/VK o odvádění odpadních vod s p. Janem Sosnou.

10. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od
1. 10. 2020, měsíční odpis 51 197,20 Kč a současně rozpočtové opatření – zapracování změny do příjmů
a výdajů rozpočtu obce.
11. Schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí 170 ks kompostérů pro domácnost o obsahu 1 050 l
a 1 ks štěpkovače s obcí Hostišová a navedení všeho do majetku obce.
12. Schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí Protipovodňového systému v Mysločovicích s obcí
Lechotice a navedení do majetku obce.
13. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s p. Karlem Fišarem s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 31. 1. 2022 a nájem za bytové prostory zvýšen na 56,29 Kč/m2.
14. Schvaluje jmenování p. Lukáše Dovrtěla, p. Dušana Dosoudila a p. Petra Juráška do Školské rady
Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace s účinností od prosince 2020.
15. Schvaluje uzavření Dodatku č. 9 k Pachtovní smlouvě uzavřené se Zemědělskou společností KLM, s.r.o.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020.
datum vyhotovení zápisu: 8. 10. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 8. 10. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: ing. Radim Kutra v. r., p. Václav Utinek v. r.
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