Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 10. 5. 2021 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: p. Libor Utinek
Nepřítomni: p. Stoklásek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
3. Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje
4. Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“
5. Závěrečný účet obce Mysločovice za rok 2020
6. Zhotovení PD odkanalizování - poptávka
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 XXXV. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Bureše a p. Juráška, navrhl
jako první projednat žádost p. Libora Utinka k pořízení zásahového vozidla pro JSDHO. Starosta - návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXVI. zasedání:
1. Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO
2. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
4. Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje
5. Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“
6. Závěrečný účet obce Mysločovice za rok 2020
7. Zhotovení PD odkanalizování - poptávka
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Juráška.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXVI/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO
Pan Libor Utinek konstatoval, že požární auto IFA z roku 1979 nemá nádrž na vodu, jako takové je tedy dle něj
nedostačující k prováděným zásahům. Nové auto se dá pořídit s dotací max. 350 tis. Kč, ale rok výroby by
musel být po roce 2000, zjišťoval možnosti pořízení bazarového vozidla. Obec Prusinovice si pořizuje nové
vozidlo a nabízí k prodeji cisternu avii rok výroby 1995, objem nádrže na vodu 2 m3, po prohlídce zjistili, že by to
bylo vozidlo vhodné pro naši JSDHO, menší jednotku. 10 let bylo používáno profesionálními hasiči, 10 let ho
měli ve vlastnictví hasiči Prusinovic, k prodeji bude příští rok za cca 100 tis. Kč. U stávajícího auta IFA jsou již
nákladnější opravy, nejsou náhradní díly. U nás není úpadek jednotky jako v jiných obcích, ale je potřeba
omladit sbor, nalákat na dobrou techniku. S výše uvedeným seznámil zastupitele podrobně e-mailem
z 18. 4. 2021.
Starosta – avie je 26 let staré auto, z 9 míst bychom šli na 3 místa ve vozidle, objem úložného prostoru je
třetinový, čerpadlo není tak výkonné, při zásazích, které jsou prováděny naší jednotkou, potřebujeme spíše
čerpat než hasit. Váží si činnosti naší JSDHO, ale naše jednotka je nasazována spíše na technickou pomoc –
např. při dopravních nehodách, dohašování, vyprošťování zapadlých aut v zimě, odstraňování spadlých stromů
atd. Okolní sbory se ávií zbavily.
Pan Libor Utinek – avie je ekonomické, moderní auto, má turbo, je to nádstavba od výrobce speciálně pro
hasiče. IFA je bez vody, nároky na jednotky se zvyšují. Starosta chápe jejich požadavek, ale již naše současné
vybavení JSDHO by nám okolní obce mohli závidět.
Pan Václav Utinek – v případě svolání dopoledního zásahu by se Vás sešlo během půlhodiny na HZ kolik? Pan
Libor Utinek – sejdou se vždy 3-4 členové JSDHO. Pořízením auta by se neposunuli do jiné kategorie JSDHO.
Pan Václav Utinek – u požáru bude vždy cisterna od profesionálních hasičů. Pan Libor Utinek – nebo od jiné
jednotky, proč bychom to nemohli být my? Starosta – avie má 2 m3, stejně se k prvotnímu zásahu nedostanete
jako první. IFA je funkční, je výkonnější než avie. Pan Libor Utinek – IFA s sebou vozí hodně „vzduchu“.
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Ing. Bureš – Prusinovice požadují uzavření smlouvy teď? Pan Libor Utinek – ne, je to spíše o tom, aby nám
auto rezervovali, bavme se i o budoucnosti, kdo to po nás přebere, mladým je potřeba něco nabídnout.
Ing. Kutra – lákat na starou avii? Pan Libor Utinek – avii lze pak dát na nový podvozek, jsou na to dotace,
čerpadlo lze pořídit za cca 250 tis. Kč. IFA přestala na jejich nasazení stačit, veškeré potřebné vybavení do avie
uloží. Doba jde dopředu.
Pan Václav Utinek – pokud bychom ji měli, kdy bychom ji v poslední době využili, cisternu? Pan Libor Utinek –
např. při proplachování kanálů. Starosta – má jen 2 m3. Pan Václav Utinek – kde je „strop“ naší jednotky? Pan
Libor Utinek – toto by byl náš strop. Starosta – k avii mladí také nemají důvěru, auto je staré 26 let, i kraj dává
dotace jen na auta rok výroby mladší než 2000. Pan Libor Utinek – hasiči bez vody v našem zařazení je
problém, počítá se s tím, že vodu máme, i profíci mají 2,5 m3 v zásobě v autech, je důležité s něčím na zásah
přijet.
Ing. Bureš – váží si toho, že se jednotka chce posunout dál, požadavky na zásahy jsou stále větší, měli bychom
si říct, do jaké úrovně vybavení jsme schopni jednotku držet při velikosti naší obce, na jakou kategorii zásahů.
Pan Libor Utinek – pro požáry, technické zásahy. Cisterna je základ jednotky, ale ani vyspělejší technika nás
neposune na vyšší úroveň jednotky. Máme v obci školu, ubytovnu, má se budovat průmyslový areál, měli
bychom být vybavení. Dojezd do okolních vesnic máme.
Starosta připomněl, že v IFĚ je potřeba asi pořešit repasy vstřikování, náklady cca 15-20 tis. Kč, do avie 26 let
staré se bude také investovat do oprav.
Ing. Kutra – vyměnit veterána za ještě funkční auto se mu nezdá špatný nápad. Nelijme peníze do servisu IFY,
dejme je spíše na pořízení avie. Pan Libor Utinek – avie z Prusinovic bývá každý rok na větším servisu
v Zahnašovicích, určitě by se tam dala dohledat historie oprav.
Pan Václav Utinek – a co s IFOU, prodat ji? Pan Libor Utinek – šla by prodat přinejlepším za 90 tis. Kč, spíše
ale za 50 tis. Kč. Starosta – nemáme prostor ani lidi, aby se starali o IFU jako veterána, spíše by se mohla
zapůjčit do nějakého muzea.
Pan Libor Utinek – naše jednotka je na určité úrovni, toto by bylo její konečné dovybavení, avie by udělala
i jinou službu v obci, najeto má cca 12 tis. km. Ing. Bureš – předběžný zájem z jeho strany je, ale je potřeba
zjistit další parametry, třeba se najdou nějací sponzoři. Pan Libor Utinek – nic lepšího se k nám za takovou cenu
nedostane, bylo by to na pár let dopředu vyřešené, v zařazení jednotky v jakém jsme, potřebujeme vodu,
hledáme malou cisternu. Dotacemi jsou podporována jen auta s cisternami. V našem okolí má auto s cisternou
Racková a Zahnašovice.
2. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Záměr firmy ALARIS Czech Republic s.r.o. v průmyslové zóně obce (viz minulé zasedání) – zatím
jsme studii budoucí podoby areálu neobdrželi.
Přestavba zdravotního střediska (viz minulá zasedání) – Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, která nám administruje dotaci, nám doporučila žádost o podporu stáhnout, protože již nelze prodloužit
termín na doložení podkladů (stavební povolení visí na neschválené změně č. 1 ÚP), podat ji v dalším
programovém období, případně do jiného dotačního titulu. Starosta, Ing. Bureš – platili jsme studii, projekt,
zpracování žádosti o dotaci, dosud náklady cca 400 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje stažení žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení Mysločovice“ k přestavbě čp. 96.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXVI/2021
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB k pozemku p. č. 363/43 se SPÚ uzavřena. Je podána
žádost o územní rozhodnutí, předpoklad vydání cca 3 měsíce.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – statik pracuje na záklopu.
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – Ing. Kutra s MgA. Peroutem fotky dodali.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – vše předáno na životní prostředí MMZ, u nových
lokalit k výstavbě jsou požadovány jednopodlažní budovy s 35 % sklonem střechy atd. Ve středu 12. 5.
proběhne další schůzka na MMZ, které se kromě starosty zúčastní za obec Ing. Bureš.
Ing. Bureš – z důvodu neustálého prodlužování schválení změny ÚP jsme přišli o dotaci na výstavbu sociálního
bydlení. Odvolávají se na nějakou metodiku k výstavbě, ale není uvěřitelné, aby se tak muselo stavět ve všech
obcích. Starosta – upozornil na příklady v naší obci, kdy vedle původních dvoupodlažních budov byly
vystavěny budovy jednopodlažní a nepůsobí to zrovna harmonicky. V případě dalšího neúspěchu na MMZ
budeme záležitost změny ÚP konzultovat na kraji a pak řešit s tajemníkem MMZ.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – řízení o vyjmutí účelové komunikace na
veřejně nepřístupnou komunikaci bylo MMZ zahájeno, je podaná žádost na stanovení místní úpravy umístění
dopravního značení.
Polní cesta C7 (viz minulá zasedání) – obdrželi jsme odpověď z pozemkového úřadu ve Zlíně, pokud
budou finance tak začnou se zpracováním projektové dokumentace a poté s realizací cesty C7 a lokálním
biokoridorem LBK4.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, starosta urgoval právníka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 7 nakažených.
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MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – vyjádření ministerstva zemědělství by mělo
být v květnu. Povinnost BOZP není.
Společenství vlastníků č.p. 104 Mysločovice (viz minulá zasedání) – schůze společenství se zatím
z důvodu covid-19 nekonala.
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) – geometrický plán zajištěn, zpracovává se kupní smlouva
s věcným břemenem a návrh na vklad do katastru.
Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty (viz minulá zasedání) – proběhla schůzka zástupů
obou obcí, zatím bez projektantky, nakonec se dospělo ke shodě na stezce pro pěší a cyklisty, původně
Machová zvažovala zbudování pouze stezky pro pěší. Starosta objasnil zastupitelům možnosti dotací, povrch
by měl být ze zámkové dlažby.
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 (viz minulá zasedání) – jednání zatím nesvoláno, počká se na
rozhodnutí o dotaci „MŠ – dílčí projekty“.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulá zasedání) – herní prvek je zabudován, čeká se na gumový
povrch – práce budou snad provedeny tento týden, příští týden by mohlo být hřiště zpřístupněno.
Velký provoz aut na pěší zóně k poště (viz minulá zasedání) – starosta poslal žádost o provádění
kontrol na policii.
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – Ing. Kutra – TJ SOKOL
souhlasí s napojením na VO obce, uzavření smlouvy o věcném břemenu – uložení VO a průchod pro občany
přes sokolskou zahradu. Starosta nechá připravit smlouvu od právníka. Dotaci na nové VO v tomto rozsahu
nelze získat, nedává se na kabely a stožáry. Možná by šlo nové VO připojit k revitalizaci sokolské zahrady,
kterou TJ SOKOL plánuje, starosta prověří.
„MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – BOZP není potřeba.
Dotační titul na výsadbu stromů (viz minulé zasedání) – v úterý po minulém zasedání starosta zjistil, že
alokace dotace je vyčerpána, snad bude vyhlášena další.
3. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Není zřejmé, zda disponujeme právem hlasovat na valné hromadě. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice neschvaluje účast zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vak Zlín, a.s.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXVI/2021
4. Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje
Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo na svém dubnovém zasedání o poskytnutí dotace pro naši jednotku na
pořízení tří dýchacích přístrojů, spoluúčast obce 30 %. Starosta nechal aktualizovat nabídky na jejich pořízení:
Duffek s.r.o.
99 107 Kč
Požární bezpečnost s.r.o. 99 948 Kč
PROBO-NB s.r.o.
99 988 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí dotace ve výši 70 tis. Kč, max. do
výše 70 % celkových způsobilých výdajů, od Zlínského kraje na pořízení 3 ks izolačních dýchacích přístrojů
přetlakových pro JSDHO. Současně schvaluje jejich pořízení u firmy Duffek s.r.o. za cenu 99 107 Kč.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXVI/2021
Objednány budou po podpisu smlouvy o dotaci se Zlínským krajem.
5. Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“
Výběrové řízení proběhlo minulý týden, výběrová komise ve složení Mgr. Chmelařová, p. Jurášek a p. Stoklásek
posoudila 5 nabídek a doporučila uzavření smlouvy s firmou ARUSTAV s.r.o.:
Zednictví Krejsa s.r.o.
6 198 088,02 Kč bez DPH
KKS, spol. s r.o.
6 114 426,26 Kč bez DPH
SMO a.s.
5 993 939,00 Kč bez DPH
MONTIM Kutra s.r.o.
6 059 130,86 Kč bez DPH
ARUSTAV s.r.o.
5 949 683,01 Kč bez DPH
S DPH se jedná o částku cca 7 199 116 Kč, spoluúčast k dotaci bude dofinancována z příspěvku ZŠMŠ.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje v případě získání dotace zadat stavební
práce k akci „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ firmě ARUSTAV s.r.o. a pověřuje starostu
obce, popř. místostarostu obce uzavřením smlouvy na 5 949 683,01 Kč bez DPH.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXVI/2021
6. Závěrečný účet obce Mysločovice za rok 2020
Zastupitelé byli předem s návrhem závěrečného účtu, vč. příloh, seznámeni, zveřejněn na úřední desce
od 13. 4. 2021, přílohou je účetní závěrka k 31. 12. 2020, výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2020, Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Zastupitelé byli dále předem seznámeni s návrhem
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protokolu o schvalování účetní závěrky a vyjádření k závěrečnému účtu obce. Výsledek hospodaření je
k 31. 12. 2020 je -349 162,14 Kč. Občané nevznesli k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky. Starosta –
návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2020 bez
výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2020
sestavenou ke dni 31. 12. 2020.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXVI/2021
7. Zhotovení PD odkanalizování – poptávka
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadávací dokumentaci a výběrové
řízení k vypracování projektové dokumentace na akci „Mysločovice – odkanalizování“. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXVI/2021
8. Různé
- Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na modulový systém schránek na urny – oslovíme firmu
o vizualizaci pro náš hřbitov a cenovou nabídku.
Návrh TS Zlín na navýšení počtu nádob na papír nebo četnosti jejich vývozu ze dvora HZ – starosta
konstatoval, že občané zde odkládají papírový odpad ve velkém množství, papírové krabice nejsou rozebrané
atd. Je pro vývoz papíru 1x týdně stejně jako u plastu. Paní Pitříková – situace je možná způsobena tím, že ve
škole nebyl sběr papíru, ale už je škola v provozu a za papír získávala peníze pro děti. Apelovala na zvyšující
se náklady, znamená to zvýšení místního poplatku za odpady. Starosta – nepořádek kolem kontejnerů na papír
je už delší dobu, ne poslední rok. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
zvýšení četnosti vývozu odpadu z kontejnerů na papír z 14denního cyklu na týdenní.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXVI/2021
Technický dozor investiční akce MŠ – starosta zajistil nabídky:
STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.
224 939 Kč
SIC-L spol. s r.o.
229 900 Kč
PAVELA s.r.o.
244 783 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy
s dodavatelem stavebních prací a konání akcí výkon technického dozoru investora u investičních akcí MŠ
Mysločovice firmě STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o. a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na 224 939 Kč.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXXVI/2021
Technický dozor rekonstrukce chodníku k Míškovicím – starosta zajistil nabídky:
STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.
74 899 Kč
SIC-L spol. s r.o.
83 006 Kč
Zdeněk Vladyka s.r.o.
79 860 Kč
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy
s dodavatelem stavebních prací a konání akce výkon technického dozoru investora u „Rekonstrukce chodníku
Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ firmě STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o. a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na
74 899 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXXVI/2021
Ing. Kutra upozornil na potřebu vyčištění stříšky autobusové čekárny ve středu obce.
Paní Dovrtělová měla v souvislosti s nově budovaným průmyslovým areálem po Zemetu několik
dotazů na starostu, který jí je zodpověděl: 1) bude zde zapáchající provoz? Ne. 2) Bude zde hlučný provoz?
Ne. 3) Bude zde provoz o víkendech, bude se směnovat? Nevíme. 4) Kolik kamionů bude přijíždět a odjíždět?
Dle sdělení jednatele menší počet než v současné době, kdy je do areálu navážen materiál a pak tento odvážen
do stávající výroby v Malenovicích.
Paní Dovrtělová upozornila, že přes stříbrný smrk není vidět při výjezdu od ubytovny nebo od obchodu,
další smrk zasahuje do vedení elektriky.
Paní Dovrtělová požádala starostu, aby přes Ing. Kutru připomněl nájemci sokolské zahrady dohodu, že
zábavy, kromě pouťové a Pivních slavností, budou končit nejpozději v 1:00 hodinu. Ing. Kutra – je potřeba
mít stejné podmínky pro všechny.
Pan Václav Utinek konstatoval, že další číslo novin by mělo vyjít snad před létem (zatím se nekonaly
žádné akce a nejsou tudíž příspěvky), vítání občánků by mělo proběhnout snad v září a setkání důchodců
na podzim.
Ing. Bureš na základě dodaných materiálů ze školy (účetní závěrka, rozbor hospodaření, plnění rozpočtu)
k hospodaření ZŠMŠ k 31. 3. 2021 konstatoval, že hospodaření ZŠMŠ nevykazuje žádné abnormality,
čerpání rozpočtu je přiměřené začátku roku a covidové situaci, kdy probíhala distanční výuka, nižší cca
o 8-20 % v jednotlivých střediscích.
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Ing. Bureš apeloval na úklid Salášku po samovýrobě dřeva.
Pan Večeřa upozornil, že při odvozu slámy ze seníku Zemetu je sláma po celém okolí, je potřeba, aby
Zemet auta náležitě zakrýval plachtami.
MŠ Mysločovice – dílčí projekty dodatek č. 2 – z důvodu složitosti výkonu inženýrské činnosti,
dokončení do 30. 5. 2021. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Dodatku č. 2 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 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. XXXVI/2021
Dodatek nájemní smlouvy s Českou poštou - doplnění platby 900 Kč/čtvrtletí za úklid společných prostor
(služby), dále se mění rozdělení prostor na místnosti 101 – 108 (dosud pouze provozní místnost,
doručovatelský sál a předsíň s WC), celková částka za nájem zůstává stejná. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu a pronájmu
nebytových prostor s Českou poštou, s.p. od 1. 7. 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. XXXVI/2021
9. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 50 227,77 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 13. usnesení č. XXXIV/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 7. 6. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 10. 5. 2021 ve 21:00
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021

Rekapitulace usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 10. 5. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVI. zasedání:
1. Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO
2. Projednání zápisu z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
3. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
4. Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje
5. Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“
6. Závěrečný účet obce Mysločovice za rok 2020
7. Zhotovení PD odkanalizování - poptávka
8. Různé
9. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Juráška.
2. Schvaluje stažení žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení Mysločovice“ k přestavbě čp. 96.
3. Neschvaluje účast zástupce Obce Mysločovice na Valné hromadě společnosti Vak Zlín, a.s.
4. Schvaluje přijetí dotace ve výši 70 tis. Kč, max. do výše 70 % celkových způsobilých výdajů, od Zlínského
kraje na pořízení 3 ks izolačních dýchacích přístrojů přetlakových pro JSDHO. Současně schvaluje jejich
pořízení u firmy Duffek s.r.o. za cenu 99 107 Kč.
5. Schvaluje v případě získání dotace zadat stavební práce k akci „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí
projekty“ firmě ARUSTAV s.r.o. a pověřuje starostu obce, popř. místostarostu obce uzavřením smlouvy na
5 949 683,01 Kč bez DPH.
6. Schvaluje celoroční hospodaření obce v roce 2020 bez výhrad, současně schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
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7. Schvaluje zadávací dokumentaci a výběrové řízení k vypracování projektové dokumentace na akci
„Mysločovice – odkanalizování.
8. Schvaluje zvýšení četnosti vývozu odpadu z kontejnerů na papír z 14denního cyklu na týdenní.
9. Schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací a konání akcí výkon
technického dozoru investora u investičních akcí MŠ Mysločovice firmě STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.
a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na 224 939 Kč.
10. Schvaluje zadat za podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací a konání akce výkon
technického dozoru investora u „Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 – č.p. 27“ firmě STAVTRADE
97 Zlín, s.r.o. a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na 74 899 Kč.
11. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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.
12. Schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, s.p.
od 1. 7. 2021.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.
datum vyhotovení zápisu: 14. 5. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 14. 5. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Petr Jurášek v. r.
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