Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 8. 2. 2021 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), Ing. Bureš od 18:15 hodin
hosté: /////
Nepřítomni: Ing. Kutra, p. Večeřa (omluveni)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
3. „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ – zajištění podání žádosti o dotaci a administrace projektu
4. Různé
5. 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 XXXII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a p. Stokláska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
3. „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ – zajištění podání žádosti o dotaci a administrace projektu
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXIII/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Projednání žádosti p. Libora Utinka – vybavení pro JSDHO (viz minulé zasedání) – žádost o dotaci na
Zlínský kraj podána, výsledek bude znám v dubnu.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – stále se čeká se na vyjádření územního
plánování MMZ, poté bude projekt dopracován.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – máme uzavřeny smlouvy s obcí Sazovice, k vedení kanalizace na jejím území.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – stále čekáme na vyjádření statika
ohledně záklopu.
Nový vzhled obecních stránek (viz minulá zasedání) – Ing. Kutra zajistí fotky dronem ve spolupráci
s p. Peroutem.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – dnes proběhla na MMZ další schůzka ohledně
zapracování připomínek OŽP MMZ, bohužel se jí nezúčastnila z důvodu karantény projektantka a ani vedoucí
střediska oddělení prostorového plánování MMZ (pořizovatel ÚP), stále probíhá komunikace mezi projektantkou
a pořizovatelem.
Schůzka mj. projektanta a zastupitelů ohledně výstavby kanalizace (viz minulá zasedání) – z důvodu
covid-19 odložena.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – pracuje se na něm.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – schůzka na pozemkovém úřadu zatím z důvodu covid-19
neproběhla.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit zástavní právo.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 6 nakažených.
Rekonstrukce střechy budovy mateřské školky v obci Mysločovice – samostatný bod jednání.
Zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce (viz minulá zasedání) – několik občanů nahlásilo
poškození svých popelnicových nádob. U technických služeb zjišťován postup v takovém případě – občané
mají poškozenou popelnici nafotit a skutečnost poškození vč. fotografie nahlásit prostřednictvím e-mailu
szurkova@tszlinsko.cz nebo avalkova@tszlinsko.cz. Řidiči mají povinnost protokolovat poškození popelnic.
V případě že hlášení občana bude odsouhlaseno na protokol řidiče, bude dodána nová nádoba. Dle sdělení TS
je problém způsoben novým svozovým automobilem, pracuje se na odstranění závady.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – sice jsme byli tzv. první pod čarou a dotaci
jsme nezískali, ale jeden z úspěšných žadatelů byl nakonec vyřazen a nám byla dotace nabídnuta jako
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1. náhradníkovi. Je potřeba upravit studii proveditelnosti (dopad na životní prostředí). Starosta již kontaktoval
Regionální rozvojovou agenturu, která nám dotaci administrovala.
Společenství vlastníků č.p. 104 Mysločovice (viz minulá zasedání) – schůze společenství se zatím
z důvodu covid-19 nekonala.
VFP Obce Mysločovice na rok 2021 (viz minulá zasedání) – zbývá uzavřít tři smlouvy, žadatelé byli
opětovně vyzváni k podpisu.
Inventarizace majetku obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – předseda komise p. Stoklásek
konstatoval, že byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2020, vše bylo dohledáno,
majetek řádně označen, komise nenavrhuje k vyřazení žádný majetek.
Poplatek nájem + služby hrobová místa (viz minulá zasedání) – nový ceník zveřejněn. Letos se má
uzavírat cca 390 smluv na další pětileté období, nájemci, jimž končí smlouva 31. 12. 2021, si mohou již smlouvu
přijít uzavřít.
Výpověď nájemní smlouvy – dům služeb (viz minulé zasedání) – pí Bílková končí k 30. 4. 2021, záměr
pronájmu zveřejněn od 20. 1. do 5. 2. 2021 na úřední desce, jediný zájemce – pí Řiháková z Rackové. Smlouva
bude uzavřena až po rozvolnění opatření v souvislosti s covidem, na převedení vybavení se domluví
s pí Bílkovou, plánuje pořízení nové vany na mytí a položení nové podlahoviny. Uzavření smlouvy je plánováno
na období od 1. 5. 2021, předtím bude nájemce schválen zastupitelstvem. Prostory jsou dle archivovaných
dokumentů zkolaudovány pro potřeby provozu kadeřnictví.
Žádost ŘKF Mysločovice o povolení kácení lípy a akátu u kostela (viz minulé zasedání) – starosta
seznámil ŘKF se stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (redukce lípy na 6 m, u akátu provedení
tahové zkoušky a následně přiměřená redukce koruny spolu s bezpečnostní vazbou). ŘKF si podala žádost
o VFP 20 tis. Kč na tyto práce (odhadované náklady cca 28 tis. Kč). Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje veřejnou finanční podporu k ošetření stromů u kostela pro Římskokatolickou
farnost Mysločovice ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXIII/2021
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulé zasedání) – stávající stav zaměřen, náklady o 45 Kč vyšší
než se plánovalo. Na projektu se pracuje. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje rozpočtové opatření k dofinancování zaměření stávajícího stavu – schodů u kostela – krytí výdaje
45 Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXIII/2021
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/50 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) –
zatím neuzavřena, urgováno.
Smlouva o odvádění odpadních vod – parc. č. 325/77 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) –
zatím neuzavřena, urgováno.
2. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory
Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s. na činnost v roce 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
3. „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ – zajištění podání žádosti o dotaci a administrace projektu
Na základě dřívějšího jednání zastupitelů bude podána žádost na ministerstvo financí, starosta zajistil nabídky
na tyto práce:
Regionální poradenská agentura s.r.o.
72 600 Kč + 3 % z přiznané dotace
ENVIPARTNER, s.r.o.
121 000 Kč
Rozvojová agentura zlínského kraje, z.s.
45 000 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat zpracování projektové žádosti,
poradenství a administraci k žádosti o dotaci na projekt „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ Rozvojové agentuře
zlínského kraje, z.s. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 45 000 Kč. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXIII/2021
4. Různé
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice – VO bude zbudováno jen po hranici čp. 237, vlastníci dalších nemovitostí nemají zájem.
Náklady cca 139 tis. Kč. Je provedeno vše v zemi, čeká se na dodávku stožárů s lampami, bude napojeno na
VO v obci. Zastupitelé navrhují uzavření smlouvy o odkupu VO za 30 tis. Kč s věcným břemenem k pozemku.
Starosta projedná s žadateli.
Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty – měla by být budována podobně jako Mysločovice –
Sazovice, jeden stavebník a žadatel o dotaci (obec Machová), dva (SO1 od hranice katastru na Machovou, SO2
od hranice katastru po komunikaci k výstavbě Machová), popř. tři objekty (SO3 po stávající provizorní
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komunikaci vedle čp. 225 k čp. 151), po dokončení převod příslušné části do majetku obce Mysločovice.
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku pí Urbanové na projektovou dokumentaci ve stupni společné
územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení. Celkové náklady
123 tis. Kč, hradili bychom polovinu. Nabídka nezahrnuje správní poplatky, geodetické práce a práce spojené
se zpracováním podkladů pro vynětí orné půdy. Je potřeba zajistit zaměření stávajícího stavu na našem
katastru. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje záměr vybudovat mezi naší
obcí a obcí Machová stezku pro pěší a cyklisty, schvaluje zadat geodetické práce k plánované akci „Machová –
Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty“ Ing. Vítkovi. Dále schvaluje úhradu poloviny nákladů za vyhotovení
projektové dokumentace k této akci, tj. 61 500 Kč, obci Machová. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
krytí těchto výdajů ponížením rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXIII/2021
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 – v listopadu 2020, při předložení návrhu rozpočtu zastupitelům
starosta připustil úpravu rozpočtu po zveřejnění příspěvku na žáka – skutečnosti za rok 2020 a předpokladu na
rok 2021 na stránkách ministerstva financí. Ze zveřejněné informace na stránkách MF vyplývá, že objem
„prostředků plynoucích za žáky“ v roce 2020 byl 13 626 Kč na žáka a na rok 2021 je předpoklad 13 400 Kč na
žáka. Přitom bez příspěvku na školská zařízení jsme v roce 2020 vynaložili na jednoho žáka 16 186 Kč a na rok
2021 je zatím předpoklad 15 421 Kč. Pro srovnání – rok 2019 – skutečně vynaloženo 14 563 Kč, dle sdělení MF
jsme od státu obdrželi 14 462 Kč. Rozdíl v neprospěch obce je za roky 2020-2021 cca 1 737 816 Kč.
Zastupitelé se shodli na tom, že starosta s výše uvedeným seznámí ředitelku školy a projedná s ní
„narovnání“ financí za tyto dva roky, a to buď ponížením příspěvku na letošní rok, nebo z důvodu
rozpracovaných projektů ponížení příspěvku na letošní a příští rok. Pan Stoklásek – měl by se stanovit systém
„vyúčtování“ příspěvku mezi obcí a školou.
Cena obědu pro důchodce, cizí strávníky – škola od 1. 2. nemění cenu obědu, ale navyšují se naše
mzdové náklady, a to hlavně snížením počtu strávníků. Naše celkové náklady jsou mezi 91 a 95 Kč, obědy pro
důchodce jsme „dotujeme“ 21 až 25 Kč, dosud to bylo cca 20 Kč. Zastupitelé se shodli na ponechání stávající
ceny obědu ve výši 70 Kč pro starobní důchodce a plně invalidní důchodce, pro zaměstnance a cizí strávníky ve
výši 95 Kč s tím, že přes prázdniny se cena navyšuje po dobu, kdy se ve škole nevaří a obědy jsou dodávány
firmou DOOT. O ceně obědu po prázdninách se bude znovu jednat, pravděpodobně v srpnu-září, bude záležet
na vývoji počtu strávníků.
Zápis Starýho hanáckýho práva do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského
kraje – navrhovatelem je obec Sazovice a místní SDH, hlavní pořadatelé této akce v obci Sazovice. Oslovili nás
a další obce Mikroregionu Žídelná (Lechotice, Rackovou), abychom se připojili. Je potřeba dodat nějaké údaje,
žádost vyplní za všechny obce obec Sazovice. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje zápis statku Starý hanácký právo mezi vybrané statky nehmotného kulturního dědictví Zlínského
kraje. Stvrzujeme, že jsme ochotni dále statek podporovat a napomáhat jeho uchovávání pro budoucnost.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXIII/2021
Bezúplatný převod pozemku p. č. 363/43 a 363/52 v k. ú. Mysločovice do vlastnictví obce - na
pozemcích u čp. 46 je zbudován chodník. SPÚ nám nabízí jejich převod do majetku obce, z důvodu výstavby
kanalizace a naší podané žádosti o vyjádření. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje převod pozemku p. č. 363/43 a 363/52 v k. ú. Mysločovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví
obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXIII/2021
5. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 6 090 759,78 Kč (mj. daň z příjmu PO za obec ve výši
5 043 190 Kč – v roce 2020 jsme obdrželi bezúplatně majetek vyšší hodnoty). Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXIII/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 8. 3. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 8. 2. 2021 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. 3/2021
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Rekapitulace usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 2. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost společnosti Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
3. „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ – zajištění podání žádosti o dotaci a administrace projektu
4. Různé
5. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a p. Stokláska.
2. Schvaluje veřejnou finanční podporu k ošetření stromů u kostela pro Římskokatolickou farnost Mysločovice
ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
3. Schvaluje rozpočtové opatření k dofinancování zaměření stávajícího stavu – schodů u kostela – krytí výdaje
45 Kč z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje zadat zpracování projektové žádosti, poradenství a administraci k žádosti o dotaci na projekt
„MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ Rozvojové agentuře zlínského kraje, z.s. a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy na 45 000 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje ponížením
výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Schvaluje záměr vybudovat mezi naší obcí a obcí Machová stezku pro pěší a cyklisty, schvaluje zadat
geodetické práce k plánované akci „Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty“ Ing. Vítkovi. Dále
schvaluje úhradu poloviny nákladů za vyhotovení projektové dokumentace k této akci, tj. 61 500 Kč, obci
Machová. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí těchto výdajů ponížením rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.
6. Schvaluje zápis statku Starý hanácký právo mezi vybrané statky nehmotného kulturního dědictví Zlínského
kraje. Stvrzujeme, že jsme ochotni dále statek podporovat a napomáhat jeho uchovávání pro budoucnost.
7. Schvaluje převod pozemku p. č. 363/43 a 363/52 v k. ú. Mysločovice z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
datum vyhotovení zápisu: 12. 2. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 2. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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