Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 8. 3. 2021 od 18,00 hodin
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: /////
Nepřítomni: p. Jurášek, p. Večeřa (omluveni)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
3. Výpověď nájmu nebytových prostor na čp. 95
4. Žádost ZŠ a MŠ Mysločovice, příspěvkové organizace – převod výsledku hospodaření
5. Výroční zpráva za rok 2020, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
6. Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice
7. Různé
8. 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 XXXIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Bureše a p. Utinka.
Ing. Bureš požádal, aby z jednání byl vypuštěn bod týkající se žádosti ZŠ a MŠ Mysločovice, příspěvkové
organizace k převodu výsledku hospodaření – z důvodu nemoci nestačil pro zastupitele připravit rozbor
hospodaření školy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program
XXXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
3. Výpověď nájmu nebytových prostor na čp. 95
4. Výroční zpráva za rok 2020, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
5. Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXIV/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
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) – pracuje se na ní.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – statik pracuje na záklopu.
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – Ing. Kutra zajišťuje fotky dronem ve spolupráci
s MgA. Peroutem.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – k úpravám proběhla schůzka na OÚ, ze zastupitelů
se kromě starosty zúčastnil pouze Ing. Kutra. Písemně se vyjádřili Ing. Bureš a p. Utinek. Stále probíhá
komunikace mezi projektantkou a pořizovatelem. Zastupitelé vyjádřili nespokojenost - schvalování změny trvá
už dlouho, dochází k neustálému prodlužování a nárokům ze strany magistrátu.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – pí Urbanová získala vyjádření dopravního
inspektoriátu, starosta podal žádost na MMZ, Odbor stavebních a dopravních řízení, o vyjmutí účelové
komunikace na veřejně nepřístupnou komunikaci. Následně se bude ještě žádat o povolení k umístění
dopravního značení. Náklady se navýší z původně plánovaných 3 500 Kč na 5 000 Kč.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – schůzka na pozemkovém úřadu zatím z důvodu covid-19
neproběhla.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – pracuje se na odstranění zástavního práva.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 12 nakažených.
Zajištění svozu a odstraňování odpadu z obce (viz minulá zasedání) – změna e-mailových adres pro
zaslání informace o poškození popelnice na szurkova@tszlin.cz nebo avalkova@tszlin.cz.
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MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – cca do poloviny března bude dotaci
schvalovat výbor MAS, pak na MZ ČR. Poté by měl být vydán doklad o přidělení dotace.
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 jednu smlouvu.
Výpověď nájemní smlouvy – dům služeb (viz minulá zasedání) – nová nájemkyně si připravuje prostory,
je třeba s ní uzavřít smlouvu s odkladem placení nájmu až od okamžiku rozvolnění vládních opatření. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích k poskytování kadeřnických služeb s pí Radkou Řihákovou,
s odkladem placení nájmu od okamžiku rozvolnění vládních opatření.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXIV/2021
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – proběhla schůzka na OÚ k předložené studii,
kromě Ing. arch. Dřímala se jí zúčastnil starosta a Ing. Kutra. Z dvou možností zábradlí, kovového nebo
betonového, starosta preferuje betonové – koresponduje to s historickým jádrem obce (kolem je kostel,
kamenná zeď, kostková cesta). Na podestách by měla být kostka, nášlapy z terasa.
Ing. Bureš se dotázal na možnosti dotace. Starosta – zatím není vyhlášen žádný dotační titul, musela by to být
akce většího rozsahu, do budoucna možná spojit s předlážděním cesty k obecnímu úřadu nebo dokončením
bezbariérové trasy – úsek č. 4 od autobusové zastávky po obchod LUKO, řešit např. jako revitalizaci centra
obce.
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – žadatelé souhlasí s uzavření smlouvy o odkupu VO za 30 tis. Kč
s věcným břemenem k pozemku. Starosta požádal právníka o návrh smlouvy.
Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty (viz minulé zasedání) – pozemky zaměřeny, na
základě žádosti obce Machová pí Urbanová upraví cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ve stupni
společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení. Celkové
náklady 123 tis. Kč, hradit se bude dle délky úseku v každé obci.
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 (viz minulé zasedání) – starosta jednal s ředitelkou, seznámil ji
s požadavkem narovnáním financí za roky 2020 a 2021 (rozdíl v neprospěch obce je cca 1 737 816 Kč), a to
buď ponížením příspěvku na letošní rok, nebo z důvodu rozpracovaných projektů ponížením příspěvku na
letošní a příští rok. Dle ředitelky je potřeba zachovat spoluúčasti k podaným žádostem o dotace. Žádný návrh
zatím nebyl školou dodán.
Zápis Starýho hanáckýho práva do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského
kraje (viz minulé zasedání) – žádost podána na Zlínský kraj prostřednictvím obce Sazovice.
Bezúplatný převod pozemku p. č. 363/43 a 363/52 v k. ú. Mysločovice do vlastnictví obce (viz minulé
zasedání) – žádost odeslána.
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Změna stávající z důvodu rozšíření osvobození od poplatku novelou zákona. Nyní bude zveřejněna na úřední
desce obce, účinnost od 1. 4. 2021. Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu s účinností od 1. 4. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXIV/2021
3. Výpověď nájmu nebytových prostor na čp. 95
Slečna Grünföldová podala 22. 2. 2021 výpověď z nájmu prostor (masáže), výpovědní lhůta uplyne 31. 5. 2021.
Prostory v srpnu převzala, vymalovala, ale z důvodu vládních opatření provoz ani nezahájila. Paní Kráčalíková
podala 28. 2. 2021 výpověď z nájmu prostor (pedikúra), výpovědní lhůta uplyne 31. 5. 2021. Pracuje na hlavní
pracovní poměr jinde, prostory z důvodu vládních opatření neužívá, žádá odpuštění nájmu za 1. čtvrtletí 2021.
Zastupitelé mají zájem tyto prostory dále pro služby pronajímat, bude zveřejněn záměr pronájmu na úřední
desce. Dále běží výpovědní lhůta pí Bílkové (kadeřnictví).
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor
sl. Grünföldové, pí Kráčalíkové a pí Bílkové na čp. 95 v Mysločovicích dohodou k 8. 3. 2021.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXIV/2021
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje sl. Grünföldové, pí Kráčalíkové
a pí Bílkové prominutí nájmu nebytových prostor na čp. 95 v Mysločovicích za 1. čtvrtletí 2021.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení neschváleno.
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4. Výroční zpráva za rok 2020, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zveřejněna na úřední desce. Vznesena 1 žádost o informaci dle tohoto zákona, zveřejněna i s odpovědí na
stránkách obce, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, neobdrželi jsme žádné odvolání ani stížnost. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení vzato na vědomí.
Bod 5. usnesení č. XXXIV/2021
5. Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice
Jedná se o žádost k umístění Z-boxu nejmenší velikosti (2 sloupce) pro výběr zásilek. Starosta jim předběžně
navrhl umístění na parkovišti před obchodem, u sloupu VO. Požadují volný přístup, možnost zaparkování
v bezprostřední blízkosti pro doplňování zásilek a orientaci na jih pro solární napájení. Zastupitelé byli předem
seznámeni s návrhem smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
uzavření bezúplatné Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování vč. zvláštního ujednání
k umístění se Zásilkovnou s.r.o., umístění tohoto Z-boxu na části pozemku p. č. 356 v k. ú. Mysločovice,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXIV/2021
6. Různé
Nabídka leteckého snímkování – nepotřebujeme, pořešíme si sami dronem.
Projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji – konsolidace a mapování technické
infrastruktury obcí – mapována může být pouze infrastruktura v majetku obce, a to jen ta, která doposud
mapována nebyla. Bude provedeno bezplatně na základě smlouvy, kterou zašlou.
Dotazník pro obce na území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka pro potřeby tvorby SCLLD na
období 2021-2027 – účelem je zjistit, co je třeba zlepšit, sesbírat projektové záměry, které by se měly v tomto
období realizovat, a to včetně vyčíslení předběžných výdajů. Na výzvu starosty podněty zaslal Ing. Bureš
a p. Utinek.
Výstavba lokalita Za školou II – zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Požadují po nás
vyjádření k vodovodu a místní komunikaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje v souvislosti s výstavbou v lokalitě Za školou II zrušení zaokruhování vodovodu, požaduje opravu
a nový kryt místní komunikace pod školou a odfrézování a novou finální vrstvu místní komunikace nad
výstavbou nad školou (od čp. 222 po čp. 217).“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXIV/2021
Žádost společnosti CSP Zlín, o.p.s. o finanční podporu na činnost v roce 2021 - starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory CSP Zlín, o.p.s. na
činnost v roce 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 1. Usnesení neschváleno.
Dodatek pojistné smlouvy majetek obce - ošetřeno navýšení pojistné částky pro soubor movitých věcí
o 400 000 Kč, tzn. ze stávajících 10 850 000 Kč na celkovou pojistnou částku 11 250 000 Kč. Důvodem je
dovybavení učeben v ZŠ při jejich rekonstrukci. Účinnost dodatku je od 10. 3. 2021, roční pojistné se navyšuje
na 84 078 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 5
k pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA pojišťovnou, a.s.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXIV/2021
Úprava dětského hřiště u MŠ – pod nový herní prvek se musí udělat lepší příprava podkladu, než se
původně uvažovalo, kolem pískoviště bude nově zámková dlažba. Starosta zajistil nabídky na práce:
MIKODAMUS s.r.o.
149 677,00 Kč
ARUSTAV s.r.o.
144 534,50 Kč
MONTIM KUTRA s.r.o.
154 049,94 Kč
Původní výdaj 130 tis. Kč se navyšuje min. na cca 145 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje zadat úpravu dětského hřiště u MŠ spočívající v dodávce a zabudování nového herního
prvku „lanové pyramidy“ a provedení zámkové dlažby kolem pískoviště společnosti ARUSTAV s.r.o. a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy na 144 534,50 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování
tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 9 usnesení č. XXXIV/2021
ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce - společnost zabývající se výrobou hliníkových
pergol a hliníkových stínících systémů vykoupila pozemky a budovy v průmyslové zóně. Zaslala podnikatelský
záměr k vyjádření obce, zastupitelé s ním byli předem seznámeni. Nabídli účast na dnešním zasedání
k zodpovězení případných dotazů. Celý areál chtějí letos vyčistit a postavit zde halu vč. čističky pro práškovou
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lakovnu (dokončení 2023) a výrobní závod (dokončení 2027). Starosta požádal zastupitele o zaslání dotazů,
předá je firmě, která se zúčastní příštího zasedání.
Žádost sl. Hejníkové o finanční příspěvek na farní tábor – uskuteční se v červenci. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje veřejnou finanční podporu na zajištění táboru farnosti
Mysločovice v roce 2021 pro Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 2 000 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 schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXXIV/2021
Žádost PSG Reality s. r. o. o změnu územního plánu obce – jsou vlastníci pozemku p. č. 131/1, ve
stávajícím územním plánu vedeném pod označením BI 108 (rezerva pro individuální bytovou výstavbu). Žádají
o přeřazení pozemku z plochy rezervy pro individuální bydlení do ploch pro individuální bydlení. Souhlasí
s úhradou adekvátní části nákladů souvisejících s touto změnou. Starosta – není zřejmé, zda ještě lze tento
požadavek zahrnout do současné změny ÚP (náklady žadatele při podání žádosti 1 tis. Kč, při úspěšném
vyřízení doplatek 4 tis. Kč, viz jednání zastupitelstva 7. 3. 2016) nebo bude muset být už nová změna (žadatel
musí počítat s úhradou plné částky související se změnou ÚP). Zatím nemají zpracovanou ani studii, mají jen
vize, proběhla seznamovací schůzka. K výstavbě komunikace v této lokalitě – uvažuje se s napojením za
Andělkou, obslužná komunikace dokola kolem výstavby, s travnatými pásy. Ale u Andělky je vysoké napětí.
Probíhá jednání s územním plánováním MMZ, zjišťují se možnosti jak zapracovat do ÚP, získané informace
firmě předáme.
Nabídka prezentace obce v aplikaci „na kole i pěšky“ – za cenu 3 630 Kč bychom získali prezentaci
obce na 12 měsíců, ale zatím ji nevyužijeme.
Pan Utinek upozornil na větší díry v komunikaci u kaštanu, dále přetlumočil dotaz občanů na zavřené
dětské hřiště – z důvodu vládních opatření je omezen pohyb jen na obec a je škoda, že se hřiště nedá
využívat. Starosta – hřiště je zavřeno z důvodu budování nového herního prvku (viz výše). Dále přetlumočil
nespokojenost občanů s velkým provozem aut na pěší zóně k poště. Starosta – je tam zákaz vjezdu
motorových vozidel, požádá policii o pravidelnější provádění kontrol.
Ing. Kutra podotkl, že k výstavbě k Machové byla určena nějaká pravidla, územní studií, ale skutečnost
tomu neodpovídá. K čemu tedy studie, kterou obec musela zaplatit, když si pak stavební úřad povolí, co chce.
Měl by se zkontrolovat aktuální stav výstavby na schválenou studii a rozporovat to na stavebním úřadě. Obec to
poškozuje. Chtěli jsme se vyvarovat situaci nad školou, ale nakonec to dopadlo stejně. Jak nákladná by byla
taková kontrola, provedeme ji? Požádá autora studie o vyjádření.
Pan Utinek vyzval na facebooku občany k návrhům na vylepšení života v obci, sešlo se několik návrhů:
•
stav zastávky u školy – trubky jsou rezavé, sklo zašlé, celkově je rozporován typ zastávky, lepší by
byla zastávka v kombinaci zdiva a dřeva, jako je na Hostišové. Starosta – „bohužel“ je u školy, děti ji dost
ničí, každý týden se tam uklízí odpadky atd., generální úklid probíhá 1x do roka.
•
lavička v Háji u kříže – je poničená. Už je nachystáno dřevo na výměnu.
•
prostor kolem obchodu je nekulturní. Letos se plánuje před obchodem vysadit květiny.
•
zbudování stavebního dvoru, např. jako v Sazovicích. Starosta – nemáme vhodný obecní pozemek.
V Sazovicích jsou zase někteří občané se současným stavem nespokojeni – kontejnery na tříděný odpad
byly přemístěny do dvora a jsou přístupné pouze v omezenou dobu.
Ing. Bureš se dotázal na úpravy sokolské zahrady, uvažuje se o nich? Starosta – projekt úprav je hotový,
TJ SOKOL žádal o dotace. Navrhuje řešit osvětlení komunikace přes zahradu, napojit ho na VO obce, uzavřít
smlouvu o věcném břemenu.
Ing. Bureš upozornil na znovuzanesení příkopy na hranici katastru, směrem na Lechotice – starosta –
čistila ji SÚS Zlín, pořeší to s vlastníkem přilehlých pozemků.
„MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulé zasedání) – projektant pracuje na projektu, k příjezdové
komunikaci bude muset být stavební povolení, což ale není podmínkou podání žádosti o dotaci. Ministerstvo
financí již vyhlásilo plánovanou výzvu, lhůta pro podání žádosti je 18. 4. 2021. Finance na dofinancování akce spoluúčast obce budou kryty z příspěvku ZŠMŠ v roce 2021. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje investiční záměr na akci „Obec Mysločovice - MŠ Mysločovice - dílčí projekty“ a podání
žádosti o dotaci z Programu MF ČR 29822 (Podprogram 298D2280). Současně konstatuje, že jsou
zabezpečeny vlastní zdroje na dofinancování akce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXXIV/2021
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 42 000. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXXIV/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
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v pondělí 12. 4. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 8. 3. 2021 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. 5/2021

Rekapitulace usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 8. 3. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXIV. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
3. Výpověď nájmu nebytových prostor na čp. 95
4. Výroční zpráva za rok 2020, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
5. Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.
2. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích k poskytování
kadeřnických služeb s pí Radkou Řihákovou, s odkladem placení nájmu od okamžiku rozvolnění vládních
opatření.
3. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1. 4. 2021.
4. Schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor sl. Grünföldové, pí Kráčalíkové a pí Bílkové na čp. 95
v Mysločovicích dohodou k 8. 3. 2021.
5. Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování vč.
zvláštního ujednání k umístění se Zásilkovnou s.r.o., umístění tohoto Z-boxu na části pozemku p. č. 356
v k. ú. Mysločovice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Schvaluje v souvislosti s výstavbou v lokalitě Za školou II zrušení zaokruhování vodovodu, požaduje opravu
a nový kryt místní komunikace pod školou a odfrézování a novou finální vrstvu místní komunikace nad
výstavbou nad školou (od čp. 222 po čp. 217).
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 2732316235 uzavřené s UNIQA pojišťovnou, a.s.
9. Schvaluje zadat úpravu dětského hřiště u MŠ spočívající v dodávce a zabudování nového herního prvku
„lanové pyramidy“ a provedení zámkové dlažby kolem pískoviště společnosti ARUSTAV s.r.o. a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy na 144 534,50 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
dofinancování tohoto výdaje ponížením výdajů na paragrafu 6409, položce 6901.
10. Schvaluje veřejnou finanční podporu na zajištění táboru farnosti Mysločovice v roce 2021 pro
Římskokatolickou farnost Mysločovice ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409,
položce 6901.
11. Schvaluje investiční záměr na akci „Obec Mysločovice - MŠ Mysločovice - dílčí projekty“ a podání žádosti o
dotaci z Programu MF ČR 29822 (Podprogram 298D2280). Současně konstatuje, že jsou zabezpečeny
vlastní zdroje na dofinancování akce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
datum vyhotovení zápisu: 12. 3. 2021 pí Lenka Pitříková, v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 12. 3. 2021
starosta p. Pavel Žák, v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.
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