Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 12. 2020 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), p. Večeřa od 18:15 hodin
hosté: /////
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. VFP Obce Mysločovice na rok 2021
3. Žádost p. Dřímal – oprava místní komunikace
4. Žádost p. Gába – odkup pozemku
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – vyřazení majetku
6. Stanovení výše stočného na rok 2021
7. Inventarizace majetku obce Mysločovice
8. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
9. Projednání rozpočtu obce Mysločovice na rok 2021, Střednědobý výhled na roky 2022 - 2023
10. Různé
11. 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 XXX. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl ing. Bureše a p. Stokláska. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. VFP Obce Mysločovice na rok 2021
3. Žádost p. Dřímal – oprava místní komunikace
4. Žádost p. Gába – odkup pozemku
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – vyřazení majetku
6. Stanovení výše stočného na rok 2021
7. Inventarizace majetku obce Mysločovice
8. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
9. Projednání rozpočtu obce Mysločovice na rok 2021, Střednědobý výhled na roky 2022 - 2023
10. Různé
11. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXI/2020
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Rozpočet ZŠMŠ 2021 – samostatný bod jednání.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – Mgr. Karlíková se k zaslané dokumentaci
nevyjádřila.
VW transportér (viz minulá zasedání) – záměr prodeje zveřejněn na úřední desce, stránkách obce
a facebooku obce, na čtyřech inzertních webech. Nabídky lze podávat do 21. 12. 2020, hodnotícím kritériem je
cena, minimální prodejní cena 60 tis. Kč.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – p. Jurášek – upřesňují se podklady, projektová dokumentace by měla být hotova do 19. 12. 2020.
Během prosince projektant podá žádosti o vyjadřovačky úřadů, koordinované stanovisko a následně podá
žádost o územní rozhodnutí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – stále čekáme na rozhodnutí statika
ohledně záklopu.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – starosta – zajišťuje se focení dronem.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – starosta požádal vedoucího oddělení prostorového
plánování o schůzku, je potřeba co nejdříve dokončit změnu ÚP, stále nesoulad mezi projektantkou
a zřizovatelem, kterým jsou zástupci MMZ. Je naplánována na 17. 12. 2020. Popř. bychom mohli využít funkce
tzv. létajícího pořizovatele, který koordinuje spolupráci mezi stranami, jasněji bude po schůzce.
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Schůzka mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace (viz minulá zasedání) – proběhne
snad začátkem roku 2021.
Hřiště u ZŠ (viz minulá zasedání) – oprava u povrchu obrubníků – v pracích se bude pokračovat na jaře.
Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ (viz minulá zasedání) – hotovo, zaslána žádost o platbu na MMR.
Škola si pořídila i nové žebřiny, z financí ZK určených na pomůcky.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – pracuje se na něm. Zajišťuje se vyjádření
dopravního inspektoriátu a řízení dle zákona o pozemních komunikacích.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulá zasedání) – zaměstnanci začali přesouvat pískoviště.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – starosta požádal o schůzku na pozemkovém úřadu.
Kupní smlouvy pozemky (viz minulá zasedání) – u smluv s Jančíkovými, p. Karmáškem a Strnadelovými
podány na katastru návrhy na změnu vlastníka, následně se bude řešit zástavní právo.
Převod protipovodňového systému v Mysločovicích (viz minulá zasedání) – převedeno.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – naposledy se sešel 2. 11., situace je v naší obci
zklidněná, MŠ a ZŠ fungují dle aktuálních nařízení, k dnešnímu dni byli evidováni 4 nakažení, zatím není třeba
zasedat.
Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – SOD podání žádosti o dotaci,
administrace projektu (viz minulé zasedání) – minule se odsouhlasilo podání žádosti, ale název akce je třeba
upřesnit, a proto se musí revokovat usnesení a schválit nové. U rekonstrukce MŠ došlo k rozdělení na stavební
objekty, přibyla rekonstrukce terasy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod
3. usnesení č. XXX/2020. Současně Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na akci „SO 01 Oprava střechy a terasy na MŠ
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 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXI/2020
Dále je třeba schválit dodatek smlouvy k projekčním pracím (rozdělení na stavební objekty, posunutí dokončení
inženýrské činnosti k venkovním plochám do konce února 2021). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
a výkon inženýrské činnosti na akci „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností K PROJEKT Kročil s.r.o.
a pověřuje starostu uzavřením dodatku.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXI/2020
Výběr dodavatele – zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce (viz minulé zasedání) – Technické
služby Zlínsko, s.r.o. dodali návrh smlouvy, ale na sklo mají jiné nádoby, než máme dosud tzv. zvony. Ty se dle
jejich sdělení nevejdou do prostoru dvora hasičské zbrojnice, starosta je navrhuje umístit na kraj parkoviště
u obchodu, zde už byly v minulosti. Ale proběhne ještě jednání.
Ing. Kutra – VKK u hřbitova slouží pro shromažďování veškerého odpadu, nešlo by více třídit – např. věnce
a plast. Pan Večeřa – naučit lidi třídit je kolikrát nemožné. Starosta – v kelímcích od svíček jsou zbytky vosku,
ve věncích jsou dráty atd.
Akce „Mysločovice – doplnění vodovodu u hřbitova“ (viz minulé zasedání) – řeší se možnost
společného výkopu na kanalizaci a vodovod, došlo by k úspoře nákladů na obou stranách. Musí se ale dodržet
ochranné pásmo, tudíž výkop by byl širší. Zastupitelé nejsou proti připoložení vodovodu, ale otázkou je termín,
kdy se dostaneme k fyzickému budování kanalizace.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulé zasedání) – žádost podána, ukončení podání žádostí je
10. 12., termín vyjádření není stanoven.
Společenství vlastníků č.p. 104 Mysločovice (viz minulé zasedání) – schůze společenství se zatím
nekonala, připravuje se. Není zájem na dosazení správce z Obchodního soudu v Brně, bylo by to ekonomicky
nevýhodné.
2. VFP Obce Mysločovice na rok 2021
V roce 2021 se bude pokračovat ve stejném systému jako v roce 2019 a 2020 - podpora konání plesů složek
řešena formou daru ve výši 3 tis. Kč, konkrétní akce složek spoluúčastí obce na nákladech akce (nohejbalový
turnaj pořádaný ing. arch. Dřímalem částkou 1 200 Kč; Církevní silvestr pořádaný ŘKF Mysločovice podpořen
částkou 1 000 Kč; uzlovací soutěž, maškarní karneval, soutěž O pohár starosty obce Mysločovice pořádané
SDH Mysločovice celkovou částkou 20 000 Kč; Pivní slavnosti a Vánoční turnaj pořádané TJ SOKOL
Mysločovice, o. s. celkovou částkou 7 000 Kč; a to za předpokladu, že se akce budou konat). Žádosti o VFP
byly podány ve stejném rozsahu jako v minulém roce. VFP bude poskytována na zbylou činnost složek (letos
poskytnuto, bez příspěvku na školné MŠ, celkem cca 192 tis. Kč).
Dle usnesení zastupitelstva ze 7. 12. 2015 si zastupitelstvo vyhrazuje pravomoc rozhodovat o darech nad
1 000 Kč pro jednu osobu či organizaci a o všech dotacích z rozpočtu obce.
Starosta seznámil zastupitele s písemně podanými žádostmi o VFP 2021, navrhl poskytnout žadatelům VFP na
rok 2021 ve stejné výši jako letos. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje na rok
2021 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč, p. Šumberu (Banjo
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country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro HLAHOL Mysločovice
z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro pí Budišovou (DFS Ječmínek)
ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč.
Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXI/2020
3. Žádost p. Dřímal – oprava místní komunikace
Jedná se o příjezdovou komunikaci do průmyslové zóny, podklad je špatný, jezdila tam velká auta, budou jezdit
znovu v souvislosti s bouracími pracemi v areálu Zemetu. Povrch zpevněný makadam, jezdí se tudy do areálu
Zemetu a nájemci do Betony. Největší díry byly nyní před zimou popraveny, počkáme si na nového vlastníka
areálu Zemetu, pak se bude popř. řešit.
4. Žádost p. Gába – odkup pozemku
Jedná se o část obecního pozemku p. č. 358/1, za domem čp. 18, špice za plotem v zahradě. Zastupitelé se
shodli na stejném postupu jako u žádosti majitele čp. 12, počkáme s tím až po dořešení kanalizace v obci.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
358/1 v k. ú. Mysločovice p. Gábovi.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
5. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – vyřazení majetku
Jedná se o tabuli TRIPTYCH zeleno-bílou (inv. č. 3332, pořizovací cena 21 400 Kč, rok pořízení 2012),
MS Office 2003 (inv. č. 2136, pořizovací cena 50 067,20 Kč, rok pořízení 2003), zoner Callisto 5 Edu + ZPS9
(inv. č. 2237, pořizovací cena 11 025 Kč, rok pořízení 2006) a notebook Toshiba (inv. č. 2995, pořizovací cena
11 700 Kč, rok pořízení 2011). Jedná se o nepotřebný, zastaralý, popř. nerentabilně opravitelný majetek.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve správě: tabule TRIPTYCH zeleno-bílé
(inv. č. 3332), MS Office 2003 (inv. č. 2136), zoneru Callisto 5 Edu + ZPS9 (inv. č. 2237) a notebooku Toshiba
(inv. č. 2995) za podmínky ekologické likvidace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXI/2020
6. Stanovení výše stočného na rok 2021
Zastupitelé byli předem seznámeni s kalkulací ceny zpracovanou ing. Kousalíkovou, při částečném zahrnutí
odpisů a prostředků obnovy infrastruktury majetku je cena pro vodné a stočné 15,28 Kč/m3. Při normované
spotřebě 36 m3/obyvatele/rok vychází roční platba cca 550 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice stanovuje pro rok 2021 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 550 Kč na osobu a rok
(tj. 15,28 Kč/m3).“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXI/2020
7. Inventarizace majetku obce Mysločovice
Starostou byl 13. 11. 2020 vydán Plán inventur za rok 2020. Dnes od 17:30 hodin proběhlo školení všech členů
inventarizační komise. S inventurami se začne pokladnou 4. 1. 2021 a poté tak, aby vše vč. závěrečné zprávy
bylo hotovo do jednání zastupitelstva nejpozději 8. 2. 2021. Předsedou komise je p. Stoklásek, všichni ostatní
zastupitelé jsou členy komise, za majetek zodpovídá starosta obce.
Nedokončené investice – předpoklad k 31. 12. 2020 – ke konci roku předpokládáme stav na účtu 042 cca
1 670 tis. Kč (viz příloha). Jedná se o tyto akce: rekonstrukce mostu u HZ, odkanalizování obce, sociální bydlení
Mysločovice (čp. 96), rekonstrukce chodníku Mysločovice č.p. 41 – č.p. 27, výkup pozemků naproti ubytovny,
úprava zastřešení spojovacího krčku A, úprava zastřešení spojovacího krčku B, stavba venkovní učebny,
skladu vč. úpravy ploch ZŠ, retenční nádrž ZŠ, MŠ střecha, kotelna, venkovní plochy a změna č. 1 územního
plánu obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí předpokládaný stav
nedokončených investic obce k 31. 12. 2020 s tím, že všechny akce jsou živé, budou se v budoucnu realizovat,
nejedná se o zmařené investice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXI/2020
8. Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
Dokumenty Návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023
zveřejněny na webových stránkách školy od 5. 11. 2020, předtím upraveny dle požadavků zastupitelů. Škole
budou po schválení rozpočtu starostou stanoveny závazné ukazatele, a to na položkách týkajících se oprav
a udržování, nákupu služeb, mzdových nákladů a pořízení majetku na střediscích základní škola, ZŠ školní
jídelna, ZŚ družina, mateřská škola, MŠ školní jídelna (viz Směrnice č. 16 O tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu). U dotací k rekonstrukcím ve škole bude postupováno stejně jako letos, tj. finanční prostředky jsou
k tomuto účelu zatím rezervovány v rozpočtu školy, ale protože o dotaci musí žádat a v případě získání dotace
i financovat obec, škola převede do rozpočtu zřizovatele jím vynaložené finance k této akci. Zastupitelé byli
předem s oběma dokumenty seznámeni.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské škole
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Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dále organizaci
schvaluje Rozpočet na rok 2021 s celkovými náklady a výnosy:
a) 4 133 015 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 944 283 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 227 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 1 032 104 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 334 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 27 619 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 73 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 416 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 52 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 343 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 36 224 102 Kč, náklady 36 175 102 Kč, zisk 49 000 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXI/2020
Oba dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách školy.
9. Projednání rozpočtu obce Mysločovice na rok 2021, Střednědobý výhled na roky 2022 – 2023
Před schvalováním rozpočtu bude rozhodnuto o místním poplatku za odpady. Zastupitelé byli předem
seznámeni s návrhem vyhlášky od 1. 1. 2021, starosta je seznámil s předpokládanými náklady k odpadům
v roce 2021, jedná se o cca 428 tis. Kč po odečtu příjmů za tříděný odpad. Rostou náklady především na sběr
tříděného odpadu. Poplatek se dle zákona a našich nákladů může pohybovat od 0 Kč do 528 Kč (250 Kč
+ 278 Kč), k pokrytí nákladů by vzhledem k osvobozeným poplatníkům měl být min. 647 Kč. Zastupitelé navrhli
snížení na 525 Kč. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXXI/2020
U vydávání štítků na popelnicové nádoby bude zachován stejný systém jako doposud (naposledy usnesení
XVIII/2019), pro 1-4 osoby trvale bydlící na čp. a tvořící domácnost přidělován jeden štítek na popelnicovou
nádobu, v případě potřeby dalšího štítku bude tento vydán po zaplacení paušálního poplatku 200 Kč.
K rozpočtu se vážou i výdaje na odpisy majetku ZŠMŠ – žádost ZŠMŠ o schválení odpisového plánu
od 1. 11. 2020 – byla dokončena rekonstrukce tělocvičny, měsíční odpis se zvyšuje z 51 197,20 Kč na
53 621,92 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje odpisový plán Základní
školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace od 1. 11. 2020, měsíční odpis 53 621,92 Kč.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXXI/2020
Paní Dovrtělovou byla dnes podána žádost na zvýšení příspěvku na obnovu obecních krojů v roce 2021
o 5 tis. Kč. Bude použito na opravu bot, zástěr a pořízení mašle. Starosta – bude zahrnuto do návrhu rozpočtu
na rok 2021 viz dále.
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (viz příloha) zveřejněn na úřední desce obce od 20. 11. 2020, na
oba roky se uvažuje s přebytkovým rozpočtem (porovnání příjmů a výdajů), počítá se se splátkami obou úvěrů.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022-2023.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXXI/2020
Návrh rozpočtu (viz příloha) vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023, skutečného
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2020 a předpokládaných výdajů na rok 2021. Je navrhován jako
schodkový, schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Je zveřejněn na úřední desce od
20. 11. 2020, projednán ve finančním výboru. Daňové příjmy budou upravovány, k dnešnímu dni nebylo
rozhodnuto o superhrubé mzdě a slevě na poplatníka, což nemalou měrou jistě tyto příjmy ovlivní, i když je
přislíbeno částečné dorovnání příjmů pro obce. Není zahrnuta dotace na výkon státní správy, položka 4112,
k dnešnímu dni stále není schválen státní rozpočet na rok 2021. Zastupitelé návrh projednali, seznámili se
s předpokládanými investicemi, byly navrženy tyto úpravy:
příjmy

paragraf položka
úpravy

16 547 106,46 Kč

zveřejněný návrh

3113

2xxx

po úpravách

ORG
xxxxxx

storno původní
hodnota
-614 366,40 Kč

nová hodnota
643 463,04 Kč

poznámka
převod příspěvku odpisy majetku ZŠMŠ zpět
zřizovateli

16 576 203,10 Kč
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výdaje

paragraf položka
úpravy

17 110 250,36 Kč

zveřejněný návrh
ORG

storno původní
hodnota

úpravy

příspěvek odpisy majetku ZŠMŠ (aktualizace
odpisového plánu od 1. 11. 2020)

5331

900

-614 366,40 Kč

3113

6xxx

xxxxxx

-34 000,00 Kč

37 025,00 Kč MŠ rekonstrukce venkovní plochy

3392

5xxx

xxxxxx

-20 000,00 Kč

25 000,00 Kč opravy krojového vybavení

1037

5222

xxxxxx

0,00 Kč

5 000,00 Kč VFP Myslivecký spolek Háj

3330

5223

xxxxxx

0,00 Kč

3392

5493

51

0,00 Kč

5 000,00 Kč VFP Šumbera

3392

5493

79

0,00 Kč

5 000,00 Kč VFP Budiš

3392

5493

28

0,00 Kč

3392

5493

27

0,00 Kč

3419

5222

xxxxxx

0,00 Kč

50 000,00 Kč VFP TJ SOKOL

3429

5493

xxxxxx

0,00 Kč

10 000,00 Kč VFP Jurášková

5512

5222

xxxxxx

0,00 Kč

55 000,00 Kč VFP SDH

xxxx

8115

po úpravách

30 000,00 Kč VFP ŘKF

25 000,00 Kč VFP Budišová
5 000,00 Kč VFP Hlahol

17 337 372,00 Kč
563 143,90 Kč

zveřejněný návrh
paragraf položka

643 463,04 Kč

poznámka

3113

po úpravách
financování

nová hodnota

ORG
xxxxxx

storno původní
hodnota
-563 143,90 Kč

nová hodnota
761 168,90 Kč

poznámka
změny stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech

761 168,90 Kč

V návrhu rozpočtu je mj. počítáno (viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2021) s příspěvky, veřejnou finanční
podporou, dary. Mírné navýšení výše daru pro jubilanty a vítané občánky. V příštím roce se budou vybírat
poplatky hrobová místa na dalších pět let. Případné úpravy rozpočtu budou prováděny rozpočtovými
opatřeními. Zůstává rezerva pro starostu na nepředvídané výdaje 40 000 Kč.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové
a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na
paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2021 - návrh“, tzn. příjmy ve výši 16 576 203,10 Kč, výdaje ve
výši 17 337 372,00 Kč, financování ve výši 761 168,90 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací, neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu
fyzickým a právnickým osobám uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2021 - návrh“. Schvaluje
schodkový rozpočet. Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě schvaluje provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení
novými, aniž se změní jejich charakter a výše prostředků.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXXI/2020
10. Různé
Z důvodu havárie byl pořízen starostovi nový počítač, původní PC HP dx7400MT + OEM Office 2007 (inv.
č. 10857, pořizovací cena 29 733,11 Kč, rok pořízení 2007) a software Windows 10 (inv. č. 11018, pořizovací
cena 5 012,20 Kč, rok pořízení 2014) jsou navrženy k vyřazení. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje vyřazení PC HP dx7400MT + OEM Office 2007 (inv. č. 10857) a software Windows
10 (inv. č. 11018) z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XXXI/2020
Poplatek nájem + služby hrobová místa – předběžnou kalkulací vyčísleny náklady na 1 m2 pronajaté
plochy, a to 98, 54 Kč. Z toho 61,21 Kč za nájem (dosud regulovaná cena, u obce do 25 tis. obyvatel může být
max. 22 Kč, vybíráme 20 Kč) a 37,33 Kč za služby (dosud vybíráme 27 Kč). V prosinci bude zveřejněn cenový
věstník, předpokládá se, že nájem již nebude regulován. O výši poplatku bude tedy rozhodnuto na příštím
zasedání, pravděpodobně dojde k navýšení.
Žádost ZŠMŠ o schválení rozpočtové změny č. 7 a změny závazných ukazatelů – rozpočtová změna
reflektuje na snížení provozního příspěvku pro ZŠMŠ v souvislosti s dofinancováním rekonstrukce tělocvičny,
u závazných ukazatelů se jedná o výdaje v souvislosti s pořízením notebooku pro vedoucí školní jídelny
a přístupového systému a videozvonků pro školní družiny. Změny ve střediscích základní škola, školní jídelna
a družina. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní škole a mateřské
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škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření č. 7/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XXXI/2020
Od ledna 2021 přejde obec z poskytování stravenek pro zaměstance na stravenkový paušál – čeká se
na schválení daňového balíčku parlamentem, směrnice bude poté upravena.
Ing. Kutra upozornil na horší schůdnost chodníku od MŠ k ubytovně – starosta – je z dlažby, původně
na hlavním chodníku na hřbitově, z důvodu nedostatku financí bylo v letošním roce při budování nového mostku
upuštěno od jeho předláždění.
11. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 21/2020 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů o 5 060 975,73 Kč (mj. průtoková dotace pro ZŠMŠ, dotace
rekonstrukce tělocvičny, dotace biokoridor), výdajů o 1 390 975,73 Kč (mj. průtoková dotace pro ZŠMŠ, vratka
zálohové dotace od ZŠ, povýšení rezervy na nepředvídané výdaje) a financování o – 3 670 000 Kč (úspora
rozpočet 2020 – vratky do fondu ZŠMŠ). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. XXXI/2020
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 11. 1. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 12. 2020 ve 20:15
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 21/2020

Rekapitulace usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 12. 2020 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXI. zasedání:
1.
Projednání zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2.
VFP Obce Mysločovice na rok 2021
3.
Žádost p. Dřímal – oprava místní komunikace
4.
Žádost p. Gába – odkup pozemku
5.
Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace – vyřazení majetku
6.
Stanovení výše stočného na rok 2021
7.
Inventarizace majetku obce Mysločovice
8.
Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
9.
Projednání rozpočtu obce Mysločovice na rok 2021, Střednědobý výhled na roky 2022 – 2023
10. Různé
11. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu ing. Bureše a p. Stokláska.
2. Revokuje bod 3. usnesení č. XXX/2020. Současně Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na akci „SO 01
Oprava střechy a terasy na MŠ 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.
3. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na akci „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností K PROJEKT Kročil s.r.o. a pověřuje
starostu uzavřením dodatku.
4. Schvaluje na rok 2021 veřejnou finanční podporu na činnost pro p. Budiše (tančení chasy) ve výši 5 000 Kč,
p. Šumberu (Banjo country) ve výši 5 000 Kč, pro Myslivecký spolek Háj Mysločovice ve výši 5 000 Kč, pro
HLAHOL Mysločovice z.s. ve výši 5 000 Kč, pro pí Juráškovou (Klub maminek) ve výši 10 000 Kč, pro
pí Budišovou (DFS Ječmínek) ve výši 25 000 Kč, pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši
30 000 Kč, pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice ve výši 55 000 Kč, pro TJ SOKOL
Mysločovice, z. s. ve výši 50 000 Kč. Současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice.
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5. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: tabule TRIPTYCH zeleno-bílé (inv. č. 3332), MS Office 2003 (inv. č. 2136), zoneru Callisto 5 Edu +
ZPS9 (inv. č. 2237) a notebooku Toshiba (inv. č. 2995) za podmínky ekologické likvidace.
6. Stanovuje pro rok 2021 sazbu za likvidaci odpadních vod ve výši 550 Kč na osobu a rok (tj. 15,28 Kč/m3).
7. Bere na vědomí předpokládaný stav nedokončených investic obce k 31. 12. 2020 s tím, že všechny akce
jsou živé, budou se v budoucnu realizovat, nejedná se o zmařené investice.
8. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dále organizaci schvaluje Rozpočet na rok 2021 s celkovými náklady
a výnosy:
a) 4 133 015 Kč ve středisku základní škola,
b) 1 944 283 Kč ve středisku ZŠ školní jídelna,
c) 227 500 Kč ve středisku ZŠ družina,
d) 1 032 104 Kč ve středisku mateřská škola,
e) 334 700 Kč ve středisku MŠ školní jídelna,
f) 27 619 000 Kč ve středisku státní KÚ ZK,
g) 73 000 Kč ve středisku ZŠ Dětský parlament, sběrové,
h) 416 500 Kč ve středisku ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce,
ch) 52 000 Kč ve středisku dary, účelové, využití fondů,
i) 392 000 Kč výnosy a 343 000 Kč náklady ve středisku Hospodářská činnost.
Celkem za celou organizaci výnosy 36 224 102 Kč, náklady 36 175 102 Kč, zisk 49 000 Kč.
9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2021.
10. Schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
od 1. 11. 2020, měsíční odpis 53 621,92 Kč.
11. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.
12. Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu (daňové a dotační příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy, neinvestiční a investiční výdaje na paragrafy) dle upravené přílohy „Rozpočet na rok 2021 návrh“, tzn. příjmy ve výši 16 576 203,10 Kč, výdaje ve výši 17 337 372,00 Kč, financování ve výši
761 168,90 Kč. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
neinvestičních příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu fyzickým a právnickým osobám
uvedeným v upravené „Příloze č. 1 Rozpočtu na rok 2021 - návrh“. Schvaluje schodkový rozpočet.
Současně vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě schvaluje
provedení vynucených oprav rozpočtu v případě zrušení položky/paragrafu a nahrazení novými, aniž se
změní jejich charakter a výše prostředků.
13. Schvaluje vyřazení PC HP dx7400MT + OEM Office 2007 (inv. č. 10857) a software Windows 10
(inv. č. 11018) z evidence majetku obce, je nutné zajistit jejich ekologickou likvidaci.
14. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci rozpočtové opatření
č. 7/2020.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020.
datum vyhotovení zápisu: 10. 12. 2020 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 10. 12. 2020
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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