Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 7. 2021 od 18,05 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: /////
Nepřítomni: Ing. Kutra (omluven), p. Utinek
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o vyjádření – Moravská vodárenská, a.s., změna povolení k nakládání s vodami
3. Žádost o vyjádření – Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., návrh Územní studie elektrického vedení ZVN 400 kV
4. Okresní soud ve Zlíně – žádost o volbu přísedících
5. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – volby do školské rady
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 XXXVII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p. Večeřu.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o vyjádření – Moravská vodárenská, a.s., změna povolení k nakládání s vodami
3. Žádost o vyjádření – Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., návrh Územní studie elektrického vedení ZVN 400 kV
4. Okresní soud ve Zlíně – žádost o volbu přísedících
5. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – volby do školské rady
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXVIII/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky (viz minulé zasedání) – čeká se na podpis
smlouvy o VFP ze strany TJ SOKOL.
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice (viz minulé zasedání) – geodetem
zaměřen pozemek před domem, na základě geometrického plánu bude proveden znalecký posudek, záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední desce. K pozemku p. Mokrého v obecní cestě – jedná se cca o 8 m2. Bude se
zaměřovat a převádět na obec až po zbudování nového domu (k zavkladování na katastr by bylo třeba
vyjádření stavebního úřadu k dělení pozemku, souhlas by byl vydán za podmínky kolaudace nového stavu stávající dům na "novém" pozemku, ale je nesmyslné dělat kolaudaci a následně dům bourat).
Ing. Bureš navrhl s p. Mokrým uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku pod obecní cestou.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – čeká se na výsledek žádosti o územní rozhodnutí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – statik pracuje na záklopu, je domluvena
schůzka s projektantem.
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – řeší se.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – vše upraveno dle požadavků, čeká se na vyjádření
MMZ.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – před vydáním rozhodnutí, ve lhůtě, podal
námitku občan Sazovic. Jako nejvýhodnější se jeví zpětvzetí žádosti, podání nové žádosti s tím, že značky
budou umístěny jen na katastru naší obce. Snad do vyřízení nedojde ke zničení mostku a cesty za ním.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zpětvzetí žádosti o vyjmutí účelové
komunikace na p. č. 951, 955 a 898 v k. ú. Mysločovice a p. č. 911 v k. ú. Sazovice z veřejně přístupné na
veřejně nepřístupnou komunikaci. Současně schvaluje podání upravené žádosti o vyjmutí účelové komunikace
na p. č. 951, 955 a 898 v k. ú. Mysločovice z veřejně přístupné na veřejně nepřístupnou komunikaci.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXVIII/2021
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Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, starosta urguje právníka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 0 nakažených.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – při dalším upřesňování rozpočtu bylo ze
způsobilých výdajů vyjmuto frézování komunikace od sjezdů, nezpůsobilé výdaje se zvýšily na 141 tis. Kč bez
DPH, je potřeba počítat s nárustem cen materiálu.
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – dle sdělení projektanta je rozpočet cca
1 990 tis. Kč. Zatím není vypsán žádný dotační titul.
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – starosta urguje právníka o kupní smlouvu s věcným břemenem
a návrhem na vklad do katastru.
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 (viz minulá zasedání) – dotaci na akci „MŠ – dílčí projekty“ jsme
nezískali, žádost podáme příští rok znovu. Schůzka ohledně příspěvku bude v druhé polovině července.
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – starosta urguje smlouvu
u právníka.
Vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje (viz minulá zasedání) – bude provedeno finanční
vypořádání.
Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – smlouva
uzavřena, dotaci jsme nezískali z důvodu vyčerpání prostředků, čeká se, zda bude navýšena alokace dotace.
Modulový systém schránek na urny (viz minulá zasedání) – dodavatel nově požaduje za zpracování
jednoho návrhu 250 euro, požadovali jsme tři návrhy. Zatím nebudeme pořizovat, připraví se prostor pro
umístění schránek.
Vítání občánků (viz minulé zasedání) bude pravděpodobně 25. 9., pro setkání důchodců ještě termín
není stanoven.
Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150 (viz minulé zasedání) – vypracován, zaslán právníkovi na
posouzení, zatím nemáme vyjádření.
2. Žádost o vyjádření – Moravská vodárenská, a.s., změna povolení k nakládání s vodami
Povolení v naší obci mají platné do 31. 12. 2021. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
nemá námitek k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z kanalizace
v obci Mysločovice, kterou provozuje Moravská vodárenská, a.s., od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXVIII/2021
3. Žádost o vyjádření – Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., návrh Územní studie elektrického vedení
ZVN 400 kV
Jedná se o vedení z Otrokovic přes Střelnou k hranici se Slovenskem, náš katastr zasahuje v polích v
nejsevernějším cípu, spíše je vedeno přes katastr okolních obcí. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice nemá námitek k návrhu Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV
Otrokovice – Střelná – hranice Česká republika/Slovensko.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXVIII/2021
4. Okresní soud ve Zlíně – žádost o volbu přísedících
Okresní soud nás oslovil s tím, že o pozici přísedícího projevil zájem Mgr. Jiří Volf, výkon funkce je podmíněn
odsouhlasením zastupitelstvem. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
k výkonu funkce přísedícího pro Okresní soud ve Zlíně Mgr. Jiřího Volfa.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXVIII/2021
5. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – volby do školské rady
Proběhly začátkem června – za pedagogické pracovníky byli zvoleni Mgr. Renata Mezlová, Mgr. Lenka
Škutková a Mgr. Josef Janečka, za zákonné zástupce žáků byli zvoleni pí Marie Kutrová, pí Kateřina Matochová
a pí Dagmar Velísková. Pan Jurášek – zástupci jsou voleni na dobu tří let, na schůzi školské rady byl zvolen
jejím předsedou, místopředsedou je p. Lukáš Dovrtěl.
6. Různé
Žádost o finanční dar – PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú. – zástupkyně této
organizace z Uherského Hradiště navštívila náš OÚ, seznámila starostu s jejich činností a požádala o podporu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost PAHOP, Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče, z. ú. v roce 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.
Starosta informoval zastupitele o poskytnutí části nebytových prostor čp. 96 k uskladnění věcí
maminky p. Budiše, jejíž domek v Mikulčicích byl poškozen tornádem tak, že je neobyvatelný. Prostory budou
poskytnuty zdarma do doby, kdy se jim podaří sehnat pro ni bydlení.
Starosta informoval zastupitele o nabídce aktualizace povodňového plánu od zpracovatele. Je potřeba
aktualizovat jednu stranu plánu.
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Starosta informoval zastupitele o žádosti Mgr. Volfa – žádal o dokumentaci k výsadbě živého plotu na
Stránce, starosta mu písemně sdělil, že se na OÚ nenalézá.
Starosta informoval zastupitele o krocích TJ SOKOL Mysločovice k získání dotace z programu Kabina
v rámci Národní sportovní agentury na rekonstrukci zázemí oddílu fotbalu. Dotace do výše 80 % uznatelných
výdajů činí max. 800 tis. Kč, je vyžadována spoluúčast obce min. 10 %, max. 20 %. Příjem žádostí do 31. 8.,
realizace do dvou let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládané náklady 1,5-2 mil. Kč vč. DPH.
Rekonstruovat by se měly šatny fotbalového oddílu (střecha, výměna oken, sprchy, toalety, podlahové krytiny,
výmalba a oprava vnitřních omítek). Oslovili i obec Hostišovou, ta předběžně souhlasí s převodem svého
nároku dotace na naši obec s tím, že bude umožněn přístup jejich občanů na sportoviště.
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 9 000 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXVIII/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 2. 8. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 7. 2021 v 19:25
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021

Rekapitulace usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 7. 2021 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o vyjádření – Moravská vodárenská, a.s., změna povolení k nakládání s vodami
3. Žádost o vyjádření – Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., návrh Územní studie elektrického vedení ZVN 400 kV
4. Okresní soud ve Zlíně – žádost o volbu přísedících
5. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – volby do školské rady
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Večeřu.
2. Schvaluje zpětvzetí žádosti o vyjmutí účelové komunikace na p. č. 951, 955 a 898 v k. ú. Mysločovice a p. č.
911 v k. ú. Sazovice z veřejně přístupné na veřejně nepřístupnou komunikaci. Současně schvaluje podání
upravené žádosti o vyjmutí účelové komunikace na p. č. 951, 955 a 898 v k. ú. Mysločovice z veřejně
přístupné na veřejně nepřístupnou komunikaci.
3. Nemá námitek k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod
z kanalizace v obci Mysločovice, kterou provozuje Moravská vodárenská, a.s., od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2023.
4. Nemá námitek k návrhu Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Střelná –
hranice Česká republika/Slovensko.
5. Schvaluje k výkonu funkce přísedícího pro Okresní soud ve Zlíně Mgr. Jiřího Volfa.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021.

datum vyhotovení zápisu: 8. 7. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 8. 7. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Vladimír Večeřa v. r.

3

