Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 2. 8. 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: /////
Nepřítomni: p. Utinek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
3. Různé
4. 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 XXXVIII. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Juráška a Ing. Kutru.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXIX. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a Ing. Kutru.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXIX/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky (viz minulá zasedání) – sekačka pořízena,
čekáme na předložení dokladů k vypořádání podpory.
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – čekáme na
geometrický plán. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku pod obecní cestou obcí od
p. Mokrého – čekáme na návrh od právníka.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – obdrželi jsme rozhodnutí o územním souhlasu s nabytím právní moci, zpracovává se projektová
dokumentace. Proběhlo jednání na Moravské vodárenské ohledně budoucího provozování kanalizace,
technických záležitostí dokumentace pro stavební povolení.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – projektant zpracoval rozpočet zahrnující
podlahu, zateplení šikmin, základní elektrorozvody, vytápění. Vznikne otevřený skladovací prostor. S DPH
náklady cca 1 854 tis. Kč. Dotace k tomuto vypsané nejsou, stavební povolení by v tomto případě nebylo
pravděpodobně potřeba, starosta prověří, dále prověří možnost získání dotace z POV ZK.
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – řeší se.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – stále se čeká na vyjádření MMZ.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – projektantka přepracovává projekt, poté bude
podána žádost o vyjádření na dopravní inspektorát, poté na MMZ.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, starosta urguje právníka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně jsou v obci 2 nakažení, vedeme
statistiku okresu v počtu nakažených na 100 tis. obyvatel.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – projekt byl doporučen k financování,
rozhodnutí bude vydáno do 2 měsíců, začít s realizací můžeme, neodporuje to podmínkám dotace. Je nutné
realizovat co nejdříve kvůli blížícímu se podzimu. Starosta osloví dodavatele, nechá přepočítat rozpočet, zcela
určitě vzniknou vícenáklady, připoložen by měl být optický kabel.
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – snad by se k realizaci dala využít dotace z POV
ZK.
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) – proběhla schůzka ohledně příspěvku na
roky 2020 a 2021 za účasti starosty, ředitelky školy a obou účetních – je shoda na úpravě pravidel pro tvorbu
a čerpání fondu ZŠMŠ – o částku ve výši rozdílu za daný rok mezi obcí skutečně poskytnutým příspěvkem na
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žáka (bez příspěvku na školská zařízení) a objemem „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají
v rámci RUD, (viz informace MF ČR zveřejňovaná v lednu-únoru následujícího roku) na základě porovnání
provedeného do konce dubna následujícího roku bude posílen či čerpán tento fond. Za rok 2020 bude
provedeno do konce srpna 2021, další roky pak do konce dubna následujícího roku. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje úpravu Směrnice č. 28 Pravidla pro tvorbu a čerpání
účelového peněžního fondu tvořeného pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské
školy Mysločovice, příspěvkové organizace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXIX/2021
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – starosta urguje smlouvu
u právníka.
Vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje (viz minulá zasedání) – finanční vypořádání odesláno.
Zhotovitel stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – smlouva uzavřena,
dotaci jsme nezískali z důvodu vyčerpání prostředků, alokace k dotaci pravděpodobně navýšena nebude, letos
akce neproběhne, smlouva se zhotovitelem bude pravděpodobně zrušena.
Modulový systém schránek na urny (viz minulá zasedání) – k umístění proběhla schůzka stavebního
výboru na hřbitově, jako nejlepší se jeví prostor pod márnicí, nepoužije se modulový systém, ale podobný
systém jako je na lesním hřbitově, akorát oboustranně. V 1. fázi se počítá se zbudováním 24 schránek.
Ing. Kutra zjistí možnosti, ceny, dále nacení opěrnou zídku a chodník.
Vítání občánků (viz minulá zasedání) 25. 9. – zatím přihlášeno 6 dětí, pro setkání důchodců ještě termín
není stanoven.
Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150 (viz minulá zasedání) – uzavřen.
Nabídka aktualizace povodňového plánu od zpracovatele (viz minulé zasedání) - základní aktualizaci
vyhotoví za 7 tis. Kč bez DPH, s tím, že za provoz digitálního povodňového plánu zahrnující poplatek za
uložení digitálního povodňového plánu na jejich serverech (vznikají jim náklady za provoz a aktualizace)
požadují ročně 2 tis. Kč bez DPH. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje
provedení základní aktualizace digitálního povodňového plánu obce společností ENVIPARTNER, s.r.o. za
7 tis. Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o poskytování služeb s touto společností pro publikaci aplikace
digitálního povodňového plánu obce (dále jen „aplikace“) a v rámci aplikace používaných dat na dobu neurčitou
s ročním poplatkem 2 tis. Kč bez DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy
na paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXIX/2021
TJ SOKOL Mysločovice – možnost získání dotace z programu Kabina v rámci Národní sportovní
agentury na rekonstrukci zázemí oddílu fotbalu (viz minulé zasedání) – Ing. Kutra – TJ SOKOL řešil finanční
i technické záležitosti k získání této dotace, pokud se zapojí i obec Hostišová, je možno získat při 20%
spoluúčasti, kdy se spoluúčast obce musí pohybovat od 10 do 20 %, dotaci až 1 600 tis. Kč. Starosta navrhuje
spoluúčast obce 10 %, spoluúčast TJ SOKOL 10 %. Ing. Kutra navrhuje obec 15 % a TJ SOKOL 5 %.
Ing. Bureš navrhuje spoluúčast obce 10 % s tím, že pokud TJ SOKOL bude aktivnější v obci, tak se může příští
rok podpořit dalšími 5 až 10 %. Zastupitelé konstatovali, že poslední dobou jsou TJ SOKOL v jiných obcích
aktivnější než TJ SOKOL v naší obci, např. děti z přípravky fotbalové jezdí do okolních obcí, nám pak chybí
další věková kategorie pro fotbal. Z toho důvodu se přiklánějí k 10% spoluúčasti obce a popř. dalších až 10 %
příští rok, pokud bude TJ SOKOL vykazovat v obci větší činnost.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy
k „Rekonstrukci sportovního zázemí TJ SOKOL Mysločovice“, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj
místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce
objektu šaten a zázemí v areálu fotbalového hřiště v majetku TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se sídlem
Mysločovice čp. 56, 763 01 Mysločovice, IČO 15546713 ve výši 10 %.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXIX/2021
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí
Hostišová se sídlem Hostišová čp. 100, 763 01 Mysločovice, IČO 00568562, a TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se
sídlem Mysločovice čp. 56, 763 01 Mysločovice, IČO 15546713, za účelem realizace a financování akce
„Rekonstrukce sportovního zázemí TJ SOKOL Mysločovice“ v areálu fotbalového hřiště, která bude
spolufinancována v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní
sportovní agentury.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXIX/2021
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
Stávající smlouva bude končit, nová digitálně technická mapa bude pro celé území ČR. V dodatku se tedy
jedná o financování aktualizací na dobu trvání smlouvy, do 31. 3. 2023, přitom za období od 1. 11. 2021 do
31. 10. 2022 se jedná o 2 442 Kč, za období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 1 018 Kč. Zodpovědnou osobou
bude i nadále starosta obce. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
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Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce se
Zlínským krajem.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXIX/2021
3. Různé
V ZŠ proběhnou v srpnu vzdělávací kempy pro žáky 1. stupně naší školy – jako lektoři je povedou naši
učitelé, dopoledne připomenutí učiva, odpoledne pohybové aktivity. Pro žáky je zdarma, hradí MŠMT.
Příkazní smlouva k udržitelnosti projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú.
Mysločovice“ – podobně jako máme u „obnovy krajinných struktur“ je potřeba uzavřít i na tento projekt, a to na
dobu udržitelnosti 10 let, spočívá v předkládání průběžných ročních zpráv o udržitelnosti projektu, 1 zpráva
á 2 400 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy
k projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú. Mysločovice“ se společností BuKle s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXIX/2021
Smlouva o odvádění odpadních vod – čp. 278 Mysločovice – dům výstavba ke škole se napojil na
kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
č. 4/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Mokrou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXIX/2021
Informace o reklamaci zakázky „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ – ve školní kuchyni
problémy s podlahou (odlupující se dlažba, vlhké podloží, následně mokré stěny ve sklepních místnostech), po
odstranění dlažby a sádrové stěrky bude proveden nový betonový podklad; v šatnách vystupuje vlhkost (mokré
skvrny na stěnách i ve vyšších místech, na podlaze puchýře, které praskají, – k dalšímu postupu bude svolána
schůzka.
Pan Stoklásek upozornil na urvaný sloupek zábradlí mostu u kaštanu.
Ing. Bureš na základě dodaných materiálů ze školy (účetní závěrka, rozbor hospodaření, plnění rozpočtu)
k hospodaření ZŠMŠ k 30. 6. 2021 popsal aktuální stav čerpání rozpočtu 2021, je stále ovlivněno covidovou
situací, rozpočtové opatření ve vztahu ke zřizovateli zatím nepotřebují.
Ing. Kutra konstatoval absenci vyhlášky o rušení klidu v obci, uvítal by ji aspoň na nedělní odpoledne.
Prozatím připraví výzvu – prosbu na občany k zajištění klidu.
4. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 152 410,47 Kč. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXXIX/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 6. 9. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 2. 8. 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. 13/2021

Rekapitulace usnesení z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 2. 8. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVIII. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
3. Různé
4. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Juráška a Ing. Kutru.
2. Schvaluje úpravu Směrnice č. 28 Pravidla pro tvorbu a čerpání účelového peněžního fondu tvořeného pro
rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové
organizace.
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3. Schvaluje provedení základní aktualizace digitálního povodňového plánu obce společností ENVIPARTNER,
s.r.o. za 7 tis. Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o poskytování služeb s touto společností pro publikaci
aplikace digitálního povodňového plánu obce (dále jen „aplikace“) a v rámci aplikace používaných dat na
dobu neurčitou s ročním poplatkem 2 tis. Kč bez DPH. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí
tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
4. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy k „Rekonstrukci sportovního zázemí TJ SOKOL Mysločovice“,
kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní
agentury bude podílet na financování rekonstrukce objektu šaten a zázemí v areálu fotbalového hřiště
v majetku TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se sídlem Mysločovice čp. 56, 763 01 Mysločovice, IČO 15546713
ve výši 10 %.
5. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Hostišová se sídlem Hostišová čp. 100, 763 01
Mysločovice, IČO 00568562, a TJ SOKOL Mysločovice, z.s. se sídlem Mysločovice čp. 56, 763 01
Mysločovice, IČO 15546713, za účelem realizace a financování akce „Rekonstrukce sportovního zázemí
TJ SOKOL Mysločovice“ v areálu fotbalového hřiště, která bude spolufinancována v rámci Programu
č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury.
6. Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy obce se Zlínským krajem.
7. Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k projektu „Založení regionálního biokoridoru 1586 v k. ú.
Mysločovice“ se společností BuKle s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Mokrou.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021.
datum vyhotovení zápisu: 5. 8. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 5. 8. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Petr Jurášek v. r., Ing. Radim Kutra v. r.
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