Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 2. 11. 2020 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), Ing. Bureš od 18:30 hodin, p. Utinek od 18:10 hodin
hosté: Mgr. Pavla Gregorovičová, pí Hana Veselská
Nepřítomni: p. Stoklásek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o finanční podporu – Za sklem o. s.
3. Sazebník úhrad za poskytování informací
4. Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu
5. Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce
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 XXIX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Večeřu. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o finanční podporu – Za sklem o. s.
3. Sazebník úhrad za poskytování informací
4. Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu
5. Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXX/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Rozpočet ZŠMŠ 2021 (viz minulé zasedání) – starosta ředitelku školy seznámil s připomínkami k rozpočtu
a projednal je s ní, škola sestavila oficiální návrh rozpočtu, předala ho zřizovateli. Starosta na dnešní zasedání,
k objasnění některých položek rozpočtu, přizval ředitelku a účetní ze školy.
Ředitelka školy konstatovala, že rozpočet byl upraven na příspěvek 13 500 Kč/žáka, zohledněno splácení
úvěru, příspěvek na cizí žáky pro ŠJ ZŠ je čerpán z celkového příspěvku na žáky. Starosta připustil úpravu
rozpočtu po zveřejnění příspěvku na žáka – skutečnosti za rok 2020 a předpokladu na rok 2021 na stránkách
ministerstva financí (očekáváme koncem ledna 2021). Ředitelka školy spolu se starostou objasnili možnosti
čerpání dotací v příštím roce, projekty jsou připraveny nebo se již připravují. K dofinancování spoluúčasti 10 či
20 % by se využilo rezervního fondu a fondu ZŠ u zřizovatele. Paní Pitříková se dotázala na nutnost pořizování
dalšího hardwaru v roce 2021 ve středisku ZŠ za 214 tis. Kč. Ředitelka školy – jedná se o vybavení do tříd,
k projektorům, je potřeba ho obnovovat, aby byl funkční vzhledem k požadavkům softwaru. Paní Pitříková dále
upozornila, že k dotacím se neváže jen spoluúčast, ale i související výdaje, které mnohdy nejsou uznatelné
k dotaci (administrace dotace, výběrová řízení, stavební a autorský dozor) a i s nimi se musí při žádosti
o dotace počítat. Na příští rok je toho moc rozděláno, což je na jedné straně dobře, ale příjmy obce
pravděpodobně nebudou takové, jako letos viz situace v celém státě. Složitě se bude sestavovat rozpočet obce
na příští rok – příjmy z daní jsou nižší, příští rok to bude ještě horší a požadavků do rozpočtu je hodně. Nic
dalšího by se raději „rozjíždět“ nemělo. Ing. Bureš – naplánované zvládnutelné je, nějaké úspory v řádu
desetitisíců by mohly být na provozu, ale musíme být velmi opatrní pro další roky. Ředitelka školy – snaží se,
aby se škola posouvala, rádi by připravovali na podzim 2021 další projekty na další roky. Starosta – bude se to
muset řešit operativně dle vývoje příjmů v roce 2021. Návrh rozpočtu bude nyní, v souladu se směrnicí č. 34,
zveřejněn na úřední desce minimálně 15 dnů před projednáváním – schvalováním na prosincovém zasedání
zastupitelstva.
Ředitelka školy – znovu se musí dělat izolace sklepa ŠJ (zejména bramborárny a přípravny brambor), protože
nadstavba budovy toto nezahrnovala. Problém je i s vnitřní izolací u myčky v kuchyni, je tam mokro, voda sice
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odtéká do výpusti, ale část natekla i do sklepa, patrně poškozená izolace. Problém s vodou je stále v šatnách,
při posledních deštích tam natekla voda, jsou mokré zdi. Starosta, ing. Kutra – snad to byl problém jen
s povrchovou vodou.
Zástupci do školské rady ZŠMŠ (viz minulé zasedání) – ředitelka školy – mandát stávajících členů může
trvat až tři měsíce po skončení funkčního období, k možnosti prodloužení mandátu dostali pokyn z ministerstva.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – po obdržení od projektanta starosta upravené
výkresy projektové dokumentace rekonstrukce čp. 96 (posunutí zdi) odeslal Mgr. Karlíkové. Žádost o stavební
povolení zatím nebyla podána. Čeká se na dokončení změny územního plánu. Žádost o dotaci je podána
a schválena, ale nedoložili jsme zatím pravoplatné stavební povolení. Pokud bychom u této dotace neuspěli,
tak snad příští rok bude vyhlášen další dotační titul.
VW transportér (viz minulé zasedání) – po zjištění, že má závady, ho starosta nechal prohlédnout
a opravit. Teď ho chlapi čistili, nafotí se, bude podán inzerát, pokud bude zájem, budou zastupitelé rozhodovat
o jeho prodeji.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – souhlasy máme všechny, projektantovi 19. 10. oznámil, že nic nebrání tomu, aby
pracoval na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – zateplení stropů pod střechou
provedeno, čeká se stále na statika ohledně záklopu.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – starosta – dron zatím není dostupný, úkol dodělat
nějaké fotky pro něj trvá.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – z důvodu nemoci na MMZ a složitější domluvy mezi
projektantkou a pořizovatelkou (z územního plánování MMZ) se vše protáhlo, dle sdělení MMZ se provádí
finální úpravy.
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) – neproběhla,
za současné covidové situace asi nebude.
Hřiště u ZŠ (viz minulá zasedání) – oprava u povrchu obrubníků – stále stejná situace, materiál na opravu
je domluvený, bohužel se momentálně obdobné práce neprovádějí a nepřeje ani počasí.
Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ (viz minulá zasedání) – podlahy jsou hotové, pracuje se na obložení,
rozvodech, uchycení tělocvičných prvků. Do poloviny listopadu by mělo být hotovo.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – pracuje se na něm.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulá zasedání) – starosta – práce budou započaty až zjara příštího
roku, nejdříve se udělá příprava – přesun pískoviště. S výdajem 130 tis. Kč je potřeba počítat v rozpočtu 2021.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – žádost o financování na pozemkový úřad podána, nic nového.
Žádost ZŠMŠ o výměnu betonových krytů septiku u ZŠ (viz minulá zasedání) – vyměněny.
Kupní smlouvy pozemky (viz minulá zasedání) – uzavřeny, smlouvy s Chládkovými a Ponížilovými
zavkladovány na katastru. Ke smlouvám s Jančíkovými, p. Karmáškem a Strnadelovými se stále čeká na návrh
na vklad do katastru od právníka.
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/72 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – čeká
se na podpis od majitele pozemku.
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/56 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – čeká
se na podpis od majitele pozemku.
Převod štěpkovače a kontejnerů na biologický odpad (viz minulé zasedání) – převedeno.
Převod protipovodňového systému v Mysločovicích (viz minulé zasedání) – čekáme na podepsaný
protokol.
Ucpaný propustek od Lechotic (viz minulé zasedání) – vyčištěn SÚS Zlínsko, probráno až do potoka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulé zasedání) – v pondělí 26. 10. proběhlo jednání krizového
štábu, byla domluvena opatření, dnes před jednáním zastupitelstva proběhlo další jednání. Starosta seznámil
členy s aktuální situací ohledně nakažených covidem z naší obce, nejvíce jich bylo v pátek 30. 10. (41), dnes
ráno 37. Nárust za posledních 7 dní se snižuje (26. 10. 21, dnes 14), aktuálně je v nemocnici 1 náš občan.
Zavřeno je dětské hřiště, pozastaveno je obcházení jubilantů, na hřbitově jsou cedule vyzývající k dodržování
nošení roušek, udržování rozestupů a desinfekce rukou. JSDHO provádí desinfekci prostor hřbitova, laviček
u obchodu, kontejnerů na tříděný odpad. Mateřská škola je od 29. 10. zatím do 6. 11. z epidemiologických
důvodů uzavřena.
2. Žádost o finanční podporu – Za sklem o. s.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost Za sklem o. s. v roce 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 2. Usnesení nebylo schváleno.
3. Sazebník úhrad za poskytování informací
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje s účinností od 3. 11. 2020 Sazebník
úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení
EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Současně schvaluje změnu poplatku za pořízení jedné kopie
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formátu A4 oboustranné na 4 Kč (u jednostranné zůstává zachována cena 2 Kč), za pořízení jedné kopie
formátu A3 jednostranné na 4 Kč a oboustranné na 8 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXX/2020
4. Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu
Jedná se o 80% dotaci z MMR, je možné financování krajem (max. do 85 % celkových způsobilých výdajů),
žadatelem a realizátorem musí být obec, žádost je třeba podat do 21. 12. 2020. Výdaj bude hrazen z rozpočtu
2021 ponížením příspěvku pro ZŠMŠ. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační
titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce střechy budovy mateřské
školky v obci Mysločovice“. Současně schvaluje zadat práce k podání a administraci žádosti o dotaci k této akci
firmě Expra z. ú. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 34 000 Kč. Výdaj bude zahrnut do rozpočtu na
rok 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXX/2020
V roce 2021 bude vyhlášen MF ČR další dotační titul, z něhož bychom mohli čerpat nejen na střechu, ale i na
zpevněné plochy a herní prvky. Bude výhodnější – jen 10 % spoluúčast. V případě získání dotace z MF bychom
případně získanou dotaci z MMR odmítli.
5. Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce
Na minulém zasedání starosta informoval o výpovědi TS Otrokovice na služby na svoz a odstraňování
komunálního odpadu z obce, včetně tříděného odpadu, od 1. 1. 2021. Starosta ohledně nabídek oslovil 3 firmy,
které jsou nejblíž, podány byly 2 nabídky, 1 firma sdělila, že nemá volné kapacity:
SUEZ CZ a.s.
Technické služby Zlínsko, s.r.o.
Starosta – TS Zlínsko původně dodali cenovou nabídku v jiné než požadované struktuře, starosta požádal
o přepracování, následně nabídky srovnal – při nabízené ceně za vývoz komunálního odpadu v tunách a za
vývoz tříděného odpadu naceněného na likvidaci jedné nádoby se jako výhodnější jeví nabídka TS Zlínsko.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smluv obou firem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností Technické služby
Zlínsko, s.r.o. od 1. 1. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXX/2020
6. Různé
Starosta informoval zastupitele o problému – vodě na pozemku p. č. 796 – jedná se o oblast nad
povodňovým valem v lokalitě BI11, nad pozemkem p. č. 325/54 a 325/55. Zde se po vydatných deštích
vytvořila poměrně velká vodní laguna s neustálým přítokem z horní části kopce. Voda neodtéká podél valu do
šachty, ale dostává se do podloží a začíná vyvěrat na povrch a mohla by do budoucna vést k problémům v této
části obce. Majitel dotčené parcely požádal o pomoc s řešením problému. Starosta oslovil majitele pozemku,
který osloví nájemce. Spolupracovat na řešení chtějí i majitelé nově vznikajících rodinných domů.
Žádost p. Zdeňka Gazdoše o souhlasné stanovisko k akci „Mysločovice – doplnění vodovodu
u hřbitova“ – jedná se o přeložení části stávajícího vodovodu od čp. 43 po čp. 178 a dále ke stavebním
místům nad čp. 178. Zastupitelé – jak bude řešena kanalizace, elektrika a plyn k novým stavebním místům?
Starosta – elektrika je zatím dotažena až k předposlednímu stavebnímu místu, plyn neplánují. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje akci „Mysločovice – doplnění vodovodu u hřbitova“ za
podmínky vyvedení jednotlivých vodovodních přípojek k jednotlivým objektům mimo komunikaci, uložení
nového vodovodu s ohledem na budoucí vedení kanalizace a podmínky uvedení komunikace do původního
stavu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXX/2020
Starosta informoval zastupitele o záměru MAS Moštěnka vypsat v listopadu dotaci na chodníky – letos
jsme zde neuspěli s žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníku k Míškovicím, byli jsme první „pod čarou“.
K opětovnému podání žádosti musíme nechat zpracovat studii proveditelnosti, hradila by se po přidělení
dotace. Starosta oslovil vysoutěženého zhotovitele rekonstrukce chodníku k Míškovicím, o akci má stále zájem.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat vypracování studie
proveditelnosti k projektu „Rekonstrukce chodníku Mysločovice čp. 41 – čp. 27“ firmě Regionální rozvojová
agentura Východní Moravy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na 42 350 Kč s DPH.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXX/2020
Společenství vlastníků č.p. 104 Mysločovice – ve výboru společenství skončilo funkční období dvěma
členům, zbylý odstupuje k 1. 12. 2020, není tudíž možné žádné jednání – např. podpis smluv, objednávek,
plateb. V listopadu bude svolána schůze společenství, pokud se na ní neustaví nový výbor, tak o dalším
postupu bude rozhodovat Obchodní soud v Brně. Ten vyzve k ustavení výboru do nějaké lhůty a v případě
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nečinnosti ustanoví zástupce, kterého pak společenství bude platit, což bude jistě ekonomicky nevýhodné. Za
obec, vlastníka jednoho z bytů, se schůze společenství zúčastní p. Jurášek.
Informace ZŠMŠ o přerušení provozu mateřské školy z důvodu nelepšící se epidemiologické situace
v obci Mysločovice z důvodu rozšíření onemocnění COVID 19 v obou odděleních do 6. 11. 2020.
Hospodaření ZŠMŠ 1-9/2020 – ing. Bureš seznámil s aktuálním vývojem, žádná z položek rozpočtu
nebyla překročena, rozpočet je proporcionálně čerpán, vzhledem k uzavření školy z důvodu covidu je vidět
snížené čerpání např. na materiálu, na energiích úspora asi nebude, drobný majetek bude pravděpodobně
čerpán. Rezervní fond ve výši 516 tis. Kč, závazky a pohledávky jsou srovnatelné se stejným obdobím roku
2019.
Veřejná finanční podpora na rok 2021 – termín podání žádosti 30. 11. 2020. Někteří příjemci VFP na rok
2020 ji nemají ještě vyčerpánu, termín je také 30. 11. 2020. Starosta pourguje.
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 20/2020 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 7 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXX/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 7. 12. 2020 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 2. 11. 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. 20/2020

Rekapitulace usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 11. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje následující program XXIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o finanční podporu – Za sklem o. s.
3. Sazebník úhrad za poskytování informací
4. Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu
5. Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Večeřu.

2.

Schvaluje s účinností od 3. 11. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na
informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
Současně schvaluje změnu poplatku za pořízení jedné kopie formátu A4 oboustranné na 4 Kč
(u jednostranné zůstává zachována cena 2 Kč), za pořízení jedné kopie formátu A3 jednostranné na 4 Kč
a oboustranné na 8 Kč.

3.

Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce
střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice“. Současně schvaluje zadat práce k podání
a administraci žádosti o dotaci k této akci firmě Expra z. ú. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na
34 000 Kč. Výdaj bude zahrnut do rozpočtu na rok 2021.

4.

Schvaluje uzavření Smlouvy o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností Technické služby Zlínsko,
s.r.o. od 1. 1. 2021.

5.

Schvaluje akci „Mysločovice – doplnění vodovodu u hřbitova“ za podmínky vyvedení jednotlivých
vodovodních přípojek k jednotlivým objektům mimo komunikaci, uložení nového vodovodu s ohledem na
budoucí vedení kanalizace a podmínky uvedení komunikace do původního stavu.

6.

Schvaluje zadat vypracování studie proveditelnosti k projektu „Rekonstrukce chodníku Mysločovice čp. 41
– čp. 27“ firmě Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy na 42 350 Kč s DPH.
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7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.

datum vyhotovení zápisu: 6. 11. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 6. 11. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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