Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 12. 4. 2021 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: p. Radek Pelz
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Pronájem nebytových prostor – dům služeb – 13,5 m2
3. Žádost DDM Astra Zlín, pronájem prostor na HZ – příměstský tábor
4. Žádost ke zbudování nájezdu k parc. č. 325/51
5. Žádost ke zbudování napojení na MK, parc. č. 325/57
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 XXXIV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Kutru a p. Večeřu, navrhl
jako první projednat informaci o záměru firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXV. zasedání:
1. Záměr firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce
2. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pronájem nebytových prostor – dům služeb – 13,5 m2
4. Žádost DDM Astra Zlín, pronájem prostor na HZ – příměstský tábor
5. Žádost ke zbudování nájezdu k parc. č. 325/51
6. Žádost ke zbudování napojení na MK, parc. č. 325/57
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Kutru a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXV/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Záměr firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce
Pan Pelz, jednatel společnosti, seznámil zastupitele se záměrem rozšíření výroby firmy do areálu bývalého
zemědělského družstva. Loni zahájili výkup areálu Betony (s dokončením se počítá na podzim 2021) a Zemetu,
pozemky p. Jančíka v areálu mají smluvně zarezervované (s dokončením prodeje se počítá v roce 2022), tím
zcelí průmyslovou zónu se záměrem vybudování výrobního a administrativního sídla společnosti. Zatím zde
uskladňují materiál pro výrobu, bude se stavět prášková lakovna. Oblast je vedena jako průmyslová zóna
s ochranným pásmem 150 m. Obci již dříve zaslali svůj podnikatelský záměr, před samotným zahájením prací
by rádi znali názor obce.
Starosta – jak by mělo vypadat stanovisko obce? Pan Pelz – jedná se jim o podstatu vybudování areálu, musí
se provést sanace budov, vybudování infrastruktury, čističky pro areál, lakovny. Spadáme pod stavební úřad ve
Zlíně a ten požaduje souhlasné stanovisko obce, ale není to vyjádření pro stavební povolení.
Starosta seznámil p. Pelze se stavem plánovaného odkanalizování obce, všechny ČOV budou odpojeny
a splašková voda bude napojena přímo do kanalizace. Nelze ale přesně stanovit, kdy tomu tak bude. Pan Pelz
– posudky vlivu na znečištění potoka atd. mají, ve stavebním povolení bude určitě zatím podmínka zbudování
ČOV.
Starosta – jak to bude s přístupovou komunikací? Je ve špatném stavu, dopravu kamióny by nevydržela. Pan
Pelz – v současné době 90 % transferu materiálu probíhá skrz Sazovice, směrem od Zlína pro ně bude areál
lépe přístupný, chtějí se podílet na rozšíření, rekonstrukci stávající komunikace od Zlína. V opačném případě by
areál obhospodařovali jako dosud, přes celou obec. Od května by chtěli propojit celý areál, jezdit budou i od
Lechotic.
Starosta – plánujete využít stávající kanalizaci zaústěnou u hřiště do potoka nebo budete budovat v areálu
novou? Pan Pelz – nová kanalizace bude umístěna v místě stávající, výrobní část chtějí „tlačit“ nahoru, co
nejdál od výstavby, příp. chtějí provést další odstínění zelení. V současné době již 100 % materiálu k jejich
výrobě projde skladováním v Mysločovicích a občané pravděpodobně větší hluk nezaznamenali. Lakovnu
budou stavět podobnou jako je v Sazovicích, trochu větší, práškovou, zvukově inertní. Pan Utinek se dotázal na
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zaměstnanost. Pan Pelz – zaměstnanců by ve finále mělo být cca 100, uvítali by místní a lidi z blízkého okolí.
Pan Jurášek – dotaz na parkování zaměstnanců. Pan Pelz – počítají s ním v areálu firmy. Pan Utinek
konstatoval, že zatím je pohyb neznatelný, při výstavbě bude asi vyšší. Pan Pelz – dokončení areálu
předpokládají v roce 2025-2026, chtějí rozšiřovat export, nyní mají obrat cca 115 mil., 550 t,
1 kamión týdně nyní naváží materiál do Mysločovic, pak se veze do výroby v Malenovicích, tento přesun pak
odpadne. Pan Stoklásek – budovy budou montované či zděné? Pan Pelz – vše se dořešuje, haly předpokládají
montované.
Ing. Bureš – představa asi je, existuje architektonická studie areálu? Pan Pelz – zatím je ve fázi tvorby, chtěli by
ji udělat globálně, čeká se na stanovisko obce, s obcí se seznámili, chtěli by s ní být v symbióze. Zaregistroval
odpor občanů k výstavbě bioplynové stanice, vliv Zemetu na životní prostředí v obci. Ing. Bureš – takový záměr
je pro obec prospěšný, líbivý a přínosný. Pan Pelz – pracují na získání dotace k výstavbě. V areálu ponechali
zásobníky Zemetu, budou dočištěny, sloužit jako zásobárna energie k vytápění budov. Do měsíce by snad byli
schopní připravit nějakou studii areálu – koncepci výšek budov, vedení sítí, komunikací.
Pan Utinek – jak je na tom firma se zajištěním materiálu? Pan Pelz – doba covidová na ně měla opačný vliv,
měli nárust odbytu, zatím nemají problém.
Starosta poděkoval p. Pelzovi za podané informace, obec se po předložení studie vyjádří.
2. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – nic nového.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – i když budou pozemky státního pozemkového úřadu dotčené kanalizací převedeny na obec, je pro
urychlení vydání dokumentace pro územní rozhodnutí potřeba zajistit souhlasné vyjádření SPÚ k výstavbě
kanalizace na těchto pozemcích – uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1019C21/25 k pozemku p. č. 363/43 k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXV/2021
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, čeká se na lepší počasí.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – dle připomínek MMZ, odborů územního plánování
a životního prostředí byl přepracován návrh změny ÚP, opět je územním plánováním připomínkováno. Starosta
zjistí, zda je to projektantkou upravitelné, v případě, že ne, svolá se další schůzka. Projektantka za neustálé
vícepráce požaduje uzavření dodatku ke smlouvě – navýšení ceny o 6 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci díla Změna č. 1
ÚP Mysločovice. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování z rezervy na paragrafu 6409,
položce 6901.“ K návrhu nebyly žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXV/2021
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – k podané žádosti na MMZ, Odbor stavebních
a dopravních řízení, o vyjmutí účelové komunikace na veřejně nepřístupnou komunikaci, není zatím vyjádření.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – po schůzce s vedoucím pozemkového úřadu ve Zlíně mu starosta
poslal žádost o zpracování dokumentace a následnou realizaci nejen k cestě C7, ale i k záchytnému příkopu
ZP2 (od lesa) a hlavní polní cestě HPC1 (od vodárny k Sazovicím).
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – čeká se na odstranění zástavního práva katastrem.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 10 nakažených.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – programový výbor nám dotaci schválil, nyní
se čeká na vyjádření MZ ČR a příp. vydání dokladu o přidělení dotace. Starosta kontaktoval vysoutěženého
dodavatele – bude s realizací počítat. Je potřeba zajistit TDI + BOZP, Ing. Kutra zjistí povinnost BOZP.
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) – smlouvy uzavřeny, čerpají se finance.
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – projektant řeší.
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – dle právníka je zasmluvnění věcného břemene zbytečné
a nákladné (cca 10 tis. Kč). Navrhuje smlouvu o výpůjčce pozemků. Sloupy a vedení VO jsou v komunikaci.
Zastupitelé preferují smlouvu s věcným břemenem, náklady uhradí obec. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavřít k odkupu veřejného osvětlení umístěného na p. č. 141/13
a 141/1 v k. ú. Mysločovice za 30 tis. Kč kupní smlouvu s věcným břemenem k tomuto pozemku
s pí Němčanskou a p. Kuňákem s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec.
Současně schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“
K návrhu nebyly žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXV/2021
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Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty (viz minulá zasedání) – dle posledního vyjádření
obce Machová si bude projektovou dokumentaci ve stupni společné územní a stavební řízení včetně inženýrské
činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení zajišťovat každá obec samostatně. Je tedy potřeba revokovat
usnesení z 8. 2. 2021. Starosta zajistil nabídky:
Marcela Urbanová
61 500 Kč
Marcela Sedlářová
84 700 Kč
Zdeněk Vladyka s.r.o.
78 650 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje v souvislosti se změnou financování
projektové dokumentace k výstavbě Machová – Mysločovice stezky pro pěší a cyklisty bod 5. usnesení
č. XXXIII/2021 z 8. 2. 2021.“ K návrhu nebyly žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXV/2021
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 zadat projektovou dokumentaci ve stupni
společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení
pí Marcele Urbanové a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 61 500 Kč. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí těchto výdajů ponížením rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. K návrhu nebyly žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXV/2021
Do budoucna se bude řešit smlouva mezi obcemi ohledně samotného budování stezky.
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 (viz minulá zasedání) – ze školy zatím nebyl dodán žádný návrh,
bude svolána společná schůzka.
Bezúplatný převod pozemku p. č. 363/43 a 363/52 v k. ú. Mysločovice do vlastnictví obce (viz minulá
zasedání) – zatím není vyjádření k odeslané žádosti.
Pronájem části pozemku parc. č. 356 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – 24. 3. podepsána
smlouva, Z-box zatím neumístěn. Mezitím u obchodu Luko instalovány boxy jiné společnosti, ale nejsou na
našem pozemku, smlouvu jsme neporušili.
Projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji – konsolidace a mapování technické
infrastruktury obcí (viz minulé zasedání) – smlouva zatím nepřišla.
Dotazník pro obce na území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka pro potřeby tvorby SCLLD na
období 2021-2027 (viz minulé zasedání) – za obec podněty odeslány, pro občany a firmy byl dotazník
zveřejněn na stránkách obce.
Výstavba lokalita Za školou II (viz minulé zasedání) - zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulé zasedání) – všechny práce, které se daly zrealizovat, jsou
hotové, lanový prvek je objednaný, dodání slíbeno v květnu.
Žádost PSG Reality s. r. o. o změnu územního plánu obce (viz minulé zasedání) – starosta jim odeslal
vyjádření obce.
nespokojenost občanů s velkým provozem aut na pěší zóně k poště (viz minulé zasedání) – starosta
policii zatím nekontaktoval.
Územní studie výstavba k Machové (viz minulé zasedání) – není kótována výška, od které se má
posuzovat max. výška domů 8 m, žádný dům není vyšší než 8 m. Výškové rozdíly vznikají tím, jak je dům
usazen v terénu.
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulé zasedání) – starosta požádal Ing. Kutru,
aby přetlumočil nabídku obce (napojení na VO obce, uzavření smlouvy o věcném břemenu – uložení VO
a průchod pro občany přes sokolskou zahradu) vedení TJ SOKOL.
„MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – do pondělí se podává žádost o dotaci na MF
ČR, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Je potřeba zajistit TDI + BOZP, Ing. Kutra zjistí povinnost
BOZP. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje 1) vypsání výběrového řízení na
zhotovitele akce „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice - dílčí projekty“ prostřednictvím firmy RESPEKTA, s.r.o.
za cenu 28 tis. Kč; 2) jmenování komise pro předmětné výběrové řízení ve složení: Mgr. Magdalena
Chmelařová, Petr Jurášek a Vlastislav Stoklásek.“ K Návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXV/2021
3. Pronájem nebytových prostor – dům služeb – 13,5 m2
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce od 10. do 26. 3. 2021. O nájem prostor projevila zájem
sl. Kovaříková z Rackové, která by zde chtěla provozovat od 1. 5. 2021 kosmetiku a později i pedikúru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích od 1. 5. 2021 k poskytování kosmetických služeb
a pedikúry se sl. Gabrielou Kovaříkovou, s odkladem placení nájmu od okamžiku rozvolnění vládních
opatření.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXV/2021
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4. Žádost DDM Astra Zlín, pronájem prostor na HZ – příměstský tábor
Žádost pí Juráškové z DDM ASTRA Zlín. Žádá stejně jako v minulých letech o možnost pronájmu prostor sálu
HZ v srpnu pro konání příměstského tábora, týden za 2 000 Kč jako v minulých letech. Zastupitelé požadují
upřednostnit děti z Mysločovic. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 9. – 13. 8. 2021 ke konání příměstského
táboru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXXV/2021
5. Žádost ke zbudování nájezdu k parc. č. 325/51
Jedná se o souhlas k výměně stávajících vysokých obrubníků za nízké nájezdové u čp. 265 (ke zbudování
nájezdu na parkovací místo). Starosta požádal předsedu stavebního výboru, aby zjistil aktuální stav obrubníků,
které byly v tomto místě poškozeny při výstavbě. V případě, že ještě nebyla provedena jejich oprava, je nutné,
aby stavebník opravu neprodleně zajistil při budování nájezdu. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje majiteli čp. 265 výměnu stávajících vysokých obrubníků za nízké nájezdové v souvislosti
s budování nájezdu k parkovacímu místu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXXV/2021
6. Žádost ke zbudování napojení na MK, parc. č. 325/57
Jedná se o rozšíření nájezdu k poslednímu domu v horní řadě a zbudování vjezdu na pozemek z prostoru
točny. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje majiteli parc. č. 325/57 rozšíření
nájezdu k budovanému domu a zbudování vjezdu na pozemek z prostoru točny.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXXV/2021
7. Různé
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Mysločovice za rok 2020 - provedeno ve dnech
15. – 17. 3. 2021 kontrolorkou KÚ ZK. Zpráva bude zveřejněna na úřední desce obce jako příloha návrhu
Závěrečného účtu obce za rok 2020. Její závěr: „při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu 5 tis. Kč na činnost v roce 2021 - starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 5 tis. Kč Lince
bezpečí, z.s. na činnost v roce 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení neschváleno.
Dotační titul na výsadbu stromů – žádosti k 100 % dotaci jsou přijímány do 30. 4. 2021 nebo do
vyčerpání financí. Může to být na různých místech katastru, ovocné i okrasné stromy. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje podání žádosti o dotaci MŽP ČR na výsadbu kaštanů
a třešní na pozemku obce p. č. 770 a dále na výsadbu stromořadí ořešáků na p. č. 953.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXXV/2021
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření ZŠMŠ za rok 2020 – Ing. Bureš
zastupitele seznámil s rozborem hospodaření, účetní závěrkou a plněním rozpočtu. Čerpání financí probíhalo
v souladu s rozpočtem školy. Škola předložila plán čerpání rezervního fondu – kryje spoluúčasti k dotacím pro
MŠ. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 397 499,15 Kč, v hospodářské činnosti 68 664,33 Kč. Rezervní
fond stav ke konci roku cca 1 233 tis. Kč, ve fondu investic je 0 Kč, ve fondu odměn 40 tis. Kč, nečerpán.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období 31. 12. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. XXXV/2021
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 ve výši 466 163,48 Kč a převod celého
výsledku hospodaření do rezervního fondu s tím, že rezervní fond bude sloužit k dofinancování spoluúčasti
podaných žádostí o dotaci.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. XXXV/2021
Starosta konstatoval, že škola má připraveny k realizaci další projekty, čeká se na vyhlášení vhodných
dotačních titulů. Paní Pitříková podotkla, že je nutné brát v úvahu i související výdaje (výběrové řízení,
administrace dotace atd.), jejich zafinancování, prostředky obce nejsou neomezené a měly by být čerpány
nejen pro školu. Navíc nás čeká nemalá akce – odkanalizování obce.
Žádost manželů Dřímalových o údržbu a ořez obecních stromů před čp. 111 – stromy nejsou několik
let ošetřovány, zabraňují průchodu světla a slunce do jejich domu. Starosta – jedná se o javory, u kterých jsme
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v jiné části obce provedli řez tzv. na babku, ale dle zahradníků je takový řez pro tyto stromy nevhodný.
Zastupitelé se po projednání shodli na tom, že stromy budou trochu ořezány, větve zkráceny.
Pan Utinek informoval zastupitele, že u altánu pod hřbitovem provede výměnu mapy cykloparku.
Pan Žák, zástupce včelařů v Mysločovicích, přinesl žádost o příspěvek na nákup stromů - stromy si
zasadí, umístěné budou na obecních pozemcích, náklady 5 705 Kč. Ing. Bureš – na kterých pozemcích?
Starosta – dle sdělení p. Žáka na obou poldrech. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů k zafinancování výsadby stromů včelaři v hodnotě cca 6 tis. Kč na
poldrech v obci 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 15. usnesení č. XXXV/2021
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 3 000. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXXIV/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 10. 5. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 12. 4. 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. 7/2021

Rekapitulace usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 12. 4. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXV. zasedání:
1. Záměr firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce
2. Projednání zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pronájem nebytových prostor – dům služeb – 13,5 m2
4. Žádost DDM Astra Zlín, pronájem prostor na HZ – příměstský tábor
5. Žádost ke zbudování nájezdu k parc. č. 325/51
6. Žádost ke zbudování napojení na MK, parc. č. 325/57
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Kutru a p. Večeřu..
2. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1019C21/25 k pozemku
p. č. 363/43 k. ú. Mysločovice.
3. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci díla Změna č. 1 ÚP Mysločovice. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje uzavřít k odkupu veřejného osvětlení umístěného na p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice za
30 tis. Kč kupní smlouvu s věcným břemenem k tomuto pozemku s pí Němčanskou a p. Kuňákem s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
zafinancování výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
5. Revokuje v souvislosti se změnou financování projektové dokumentace k výstavbě Machová – Mysločovice
stezky pro pěší a cyklisty bod 5. usnesení č. XXXIII/2021 z 8. 2. 2021.
6. 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 zadat projektovou dokumentaci ve stupni společné územní a stavební řízení včetně inženýrské
činnosti a vyjádření budoucích účastníků řízení pí Marcele Urbanové a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
na 61 500 Kč. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí těchto výdajů ponížením rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.
7. Schvaluje 1) vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice - dílčí
projekty“ prostřednictvím firmy RESPEKTA, s.r.o. za cenu 28 tis. Kč; 2) jmenování komise pro předmětné
výběrové řízení ve složení: Mgr. Magdalena Chmelařová, Petr Jurášek a Vlastislav Stoklásek.
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8. vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice - dílčí projekty“
prostřednictvím firmy RESPEKTA, s.r.o. za cenu 28 tis. Kč.
9. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích od 1. 5. 2021
k poskytování kosmetických služeb a pedikúry se sl. Gabrielou Kovaříkovou, s odkladem placení nájmu od
okamžiku rozvolnění vládních opatření.
10. Schvaluje pronájem sálu HZ za 2 000 Kč pro DDM Astra Zlín na dny 9. – 13. 8. 2021 ke konání
příměstského táboru.
11. Schvaluje majiteli čp. 265 výměnu stávajících vysokých obrubníků za nízké nájezdové v souvislosti
s budování nájezdu k parkovacímu místu.
12. Schvaluje majiteli parc. č. 325/57 rozšíření nájezdu k budovanému domu a zbudování vjezdu na pozemek
z prostoru točny.
13. Schvaluje podání žádosti o dotaci MŽP ČR na výsadbu kaštanů a třešní na pozemku obce p. č. 770 a dále
na výsadbu stromořadí ořešáků na p. č. 953.
14. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace za období
31. 12. 2020.
15. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace
k 31. 12. 2020 ve výši 466 163,48 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu s tím, že
rezervní fond bude sloužit k dofinancování spoluúčasti podaných žádostí o dotaci.
16. Schvaluje rozpočtové opatření – krytí výdajů k zafinancování výsadby stromů včelaři v hodnotě cca 6 tis. Kč
na poldrech v obci z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
datum vyhotovení zápisu: 15. 4. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 15. 4. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Radim Kutra v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.
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