Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 6. 9. 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. Filip Mokrý
Nepřítomni: p. Stoklásek (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Lesy České Republiky,
odkanalizování
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, výjimka z nejvyššího počtu
dětí na třídu
4. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278
5. Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53
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 XXXIX. 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.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XL. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Lesy České Republiky,
odkanalizování
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, výjimka z nejvyššího počtu
dětí na třídu
4. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278
5. Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XL/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) – finanční vypořádání
ukončeno. Ing. Kutra poděkoval za příspěvek obce, splnil účel.
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – záměr
prodeje zveřejněn na úřední desce od 18. 8. do 3. 9. 2021. Geometrický plán a znalecký posudek jsou
k dispozici, smlouvy právníkem připraveny, zastupitelé s nimi byli předem seznámeni. Jediným zájemcem je
p. Filip Mokrý. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví k nemovitosti – pozemku p. č. 358/3 v k. ú. Mysločovice za 23 920 Kč s p. Filipem
Mokrým a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XL/2021
Znalecký posudek bude přefakturován p. Mokrému, o vypracování návrhu na vklad požádá místostarosta
právníka.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní o odkupu části pozemku p. č. 66 v k. ú. Mysločovice, pod obecní cestou, obcí od p. Filipa Mokrého za
cenu 520 Kč/m2 a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XL/2021
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – starosta zjišťoval na stavebním úřadě
a u hasičů podmínky. V případě, že na půdě vznikne už jen např. skladovací prostor, musí se přepočítat PBŘS
celého objektu. Místostarosta zajistí u projektanta. Možnost dotace z POV ZK – podmínky budou známé snad
v říjnu, záleží také na tom, k jakému účelu bude půda využita.
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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) – je podána žádost o vyjádření na dopravní
inspektorát, poté se bude podávat na MMZ.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, starosta urguje právníka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně není v obci žádný nakažený.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – samotné práce budou zahájeny 1. 10. 2021.
Smlouva na stavební dozor uzavřena.
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – podmínky dotace z POV ZK budou snad v říjnu.
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – právník nakonec připravil dvě smlouvy, je potřeba revokovat
usnesení z dubna, kterým zastupitelé schvalovali kupní smlouvu s věcným břemenem. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 4. usnesení č. XXXV/2021 z 12. 4. 2021.“ K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XL/2021
Starosta návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k movitým věcem – veřejné osvětlení umístěné na p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice (stožár,
stožárové svítidlo a výzbroj, kabel silový a ohebná chránička) v celkové výši 30 000 Kč s pí Kamilou
Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem. Dále schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu ke vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice za účelem provozování, oprav
a údržby veřejného osvětlení s pí Kamilou Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem s tím, že náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí obec. Pověřuje místostarostu podpisem smluv a u smlouvy o zřízení
věcného břemene podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Současně schvaluje rozpočtové opatření –
zafinancování 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 5. usnesení č. XL/2021
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – smlouva o zřízení věcných
břemen právníkem připravena, věcné břemeno bezúplatné, náklady na vklad do katastru uhradí obec.
Místostarosta zajistí geometrické zaměření. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrské sítě (veřejné osvětlení)
a služebnosti cesty a stezky na pozemcích p. č. 185 a 182/3 v k. ú. Mysločovice s TJ SOKOL Mysločovice, z.s.
a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru. Současně schvaluje
rozpočtové opatření – dofinancování souvisejících výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XL/2021
Vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje (viz minulá zasedání) – finanční vypořádání ukončeno.
Zhotovitel stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice odstupuje z důvodu nepřidělení dotace dle odst. 1. článku XVII.
Smlouvy o dílo uzavřené k akci „Obec Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností
ARUSTAV s.r.o. od této smlouvy. Pověřuje místostarostu odesláním oznámení zhotoviteli o tom, že finanční
prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 7. usnesení č. XL/2021
Modulový systém schránek na urny (viz minulá zasedání) – Ing. Kutra zajistil nabídky na zbudování
schránek vč. opěrné zídky a přilehlého chodníku.
MONTIM Kutra s.r.o.
229 790 Kč bez DPH
VOPS s.r.o.
241 430 Kč bez DPH
ARUSTAV s.r.o.
239 060 Kč bez DPH
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zbudování 24 schránek kolumbária na
pohřebišti v Mysločovicích vč. opěrné zídky a přilehlého chodníku za 229 790 Kč bez DPH od společnosti
MONTIM Kutra s.r.o. Současně schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování výdajů z rezervy na paragrafu
6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 8. usnesení č. XL/2021
Vítání občánků (viz minulá zasedání) 25. 9. – přihlášeno 7 dětí, setkání důchodců v únoru, lampiónový
průvod 17. 11. a Mikulášský jarmark 4. 12.
Aktualizace povodňového plánu od zpracovatele (viz minulá zasedání) – na základní aktualizaci za
7 tis. Kč bez DPH odeslána objednávka, na zaslání potvrzené 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 čekáme.
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TJ SOKOL Mysločovice – možnost získání dotace z programu Kabina v rámci Národní sportovní
agentury na rekonstrukci zázemí oddílu fotbalu (viz minulá zasedání) – veřejnoprávní smlouvy s obcí Hostišová
a TJ SOKOL podepsány a výpisy z usnesení předány TJ SOKOL k podání žádosti o dotaci.
Informace o reklamaci zakázky „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ (viz minulé
zasedání) – kuchyně zahájila provoz, v šatnách bylo objeveno místo, kde zatékalo – kolem dveří, opraveno.
Urvaný sloupek zábradlí mostu u kaštanu (viz minulé zasedání) – starosta kontaktoval správu a údržbu
silnic, zařadí to do plánu oprav.
Rušení klidu v obci (viz minulé zasedání) – prosba na občany k zajištění klidu v nočních hodinách
a v neděli zveřejněna na facebooku. Dále v obci, v ulici ke hřbitovu došlo v neděli k pálení trávy, byla zadýmena
celá ulice, a protože nefoukal vítr, dým zůstal jako poklička nad obcí. S aktéry pálení osobně pořeší p. Utinek.
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Lesy České
Republiky, odkanalizování
Jedná se o souhlas potřebný k územnímu rozhodnutí – umístění kanalizace na pozemcích Lesů ČR, úplata
40 tis. Kč bez DPH. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Mysločovice – odkanalizování“
s Lesy České republiky, s. p.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 9. usnesení č. XL/2021
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, výjimka z nejvyššího
počtu dětí na třídu
Navýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví. Zastupitelé – kolik je celková kapacita MŠ a jak je obsazena? Již dříve se stanovilo, že v MŠ bude určitý
počet volných míst pro děti z naší obce, které se přistěhují během roku. Aby se nestalo, že MŠ bude plná a pro
naše nové děti nebude místo. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu dětí v dolní třídě MŠ
na 26 dětí.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 10. usnesení č. XL/2021
4. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278
Jedná se o vodovodní přípojku, kanalizační přípojku a cestu k čp. 278 na pozemku ve vlastnictví obce. Starosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen –
služebností inženýrské sítě a služebnosti cesty na pozemku p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice s pí Evou
Mokrou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 11. usnesení č. XL/2021
5. Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53
Jedná se o výstavbu k Machové, posunutí sjezdu k pravé straně z důvodu pohodlnějšího nájezdu k domu
vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi komunikací a RD. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje s podmínkou zbudování na vlastní náklady změnu připojení sjezdu od budovaného
RD na p. č. 325/53 na komunikaci na p. č. 325/45, vše v k. ú. Mysločovice.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 12. usnesení č. XL/2021
6. Různé
Nabídka prezentace obce ve čtvrtletně vydávaném magazínu Náš kraj – cca 20 tis. Kč za stránku.
Zastupitelé nedoporučují – obec prezentujeme na stránkách obce, v obecních novinách, facebooku atd.
Dohoda o prioritách – zamýšlené investiční akce ve škole – starosta informoval zastupitele
o aktualizované dohodě, liší se od minulé jen v tom, že už nezahrnuje zrealizované investiční akce. Zastupitelé
vzali na vědomí.
Mobilní rozhlas – dosud prováděné SMS rozesílání zpráv je čím dál tím více pomalejší z důvodu
narůstajícího počtu příjemců, kolikrát jsou zprávy odesílány duplicitně, duplicita nejde odstranit. Klasický
rozhlas zase mnoho lidí neslyší z důvodu nepřítomnosti v obci. Máme nabídku na mobilní rozhlas, který by
u příjemců s „chytrým“ telefonem fungoval přes nainstalovanou aplikaci zdarma, u příjemců s „obyčejným“
mobilním telefonem pak formou SMS jako dosud, cena jedné SMS kolem 1 Kč. Zřízení služby je zdarma, jedná
se o zkušební verzi, na dobu určitou, prodloužit lze opakovaně, ale určitě časem budeme hradit nějaký paušální
poplatek. Ing. Kutra – dle jeho zkušenosti s SMS rozesíláním zpráv se jedná z 90 % o inzerci (prodej, služby),
navrhuje stanovení poplatku pro inzerenty. Ing. Bureš – jedná se o službu pro občany, kteří jsou odkázáni na
nákupy v obci. Zastupitelé – inzerce by měla být vysílána jen rozhlasem, na facebook obce ji nedávat. Starosta
– v případě pořízení bude potřeba oslovit občany, aby službu využívali přes mobilní aplikaci. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje užití komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas od poskytovatele
MUNIPOLIS s.r.o. přes webové stránky obce.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 13. usnesení č. XL/2021
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Starosta informoval o obdržení „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k chodníkům na
Míškovice – dotace 1 511 928,58 Kč. Je potřeba revokovat odstoupení od smlouvy se zhotovitelem
společností HLAVA-STAVBY s.r.o. z důvodu nepřidělení dotace v loňském roce. Starosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 2. usnesení č. XXVI/2020 ze dne 7. 7. 2020.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 14. usnesení č. XL/2021
Starosta informoval zastupitele o dokumentu „Plán rozvoje sportu v obci Mysločovice na období 2021 –
2025“ – vytvořen v srpnu 2021, nutný pro žádosti o dotace. Zastupitelé vzali na vědomí.
Změna kalkulace stravného pro cizí strávníky ŠJ ZŠ – od 1. 9. 2021 navyšují cenu o 2 Kč, novelou
vyhlášky se zvyšuje limit na nákup potravin. Celkové náklady na 1 oběd se v roce 2020 pohybovaly během
roku kolem 90 Kč (obec dotuje 1 oběd cca 20 Kč), letos začátkem roku byly cca 91 Kč, koncem srpna se
vyšplhaly už na cca 97 Kč. Důvodem je mj. i snižující se počet odběratelů. Přitom cena obědu je pro důchodce
70 Kč, ostatní 95 Kč. Zastupitelé se shodli na tom, že obědy pro důchodce budou dále dotovány, vyšší částkou.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice stanovilo s účinností od 13. 9. 2021 cenu obědu
pro důchodce 75 Kč a pro cizí strávníky 100 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 15. usnesení č. XL/2021
Žádost ZŠMŠ o souhlas k přijetí daru – jedná se o finance na obědy pro 5 žáků. Starosta – návrh
usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní
školu a mateřskou školu Mysločovice, příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro žáky v období
1. 10. 2021 až 30. 6. 2022.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 16. usnesení č. XL/2021
Žádost ZŠMŠ o změnu termínu předkládání návrhu rozpočtu – dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny má
škola do 30. 9. běžného roku sestavit předběžný návrh rozpočtu na další rok, žádají o posunutí na 31. 10.,
argumentují tím, že rozpočet vychází z počtu žáků k 30. 9. Dle směrnice č. 34 Pravidla rozpočtového procesu
pro příspěvkové organizace zřízené Obcí Mysločovice sestaví škola pracovní návrh rozpočtu na příští rok
nejpozději do 15. 10. běžného roku. Z důvodu dalších prací s rozpočtem viz směrnice se zastupitelé shodli
sjednotit přílohu č. 2 se směrnicí na termínu 15. 10. Škola bude vyzvána k návrhu případných dalších úprav
Přílohy č. 2.
Smlouva o odvádění odpadních vod – p. č. 325/64 k. ú. Mysločovice – dům výstavba k Machové se
napojil na kanalizaci. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy
č. 5/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Petrou Žákovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 17. usnesení č. XL/2021
Nové vyhlášky k odpadům – mění se některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
a zákona o výrobcích s ukončenou životností, má to dopad na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí,
a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a zpoplatnění svozu
komunálního odpadu, nejpozději od 1. 1. 2022 musí být vyhlášky upraveny. Zastupitelům byly předloženy
k připomínkování obě vyhlášky připravené ve stejném duchu jako vyhlášky dosavadní. Neměli k nim žádné
připomínky, budou zaslány k předběžnému schválení na ministerstvo vnitra. Místní poplatek za „odpady“
od 1. 1. 2022 bude stanoven na konci roku, max. může být 1 200 Kč na poplatníka.
Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o. - jedná se o smlouvu k bioplynové stanici,
starosta společnosti na konci května zaslal návrh na ukončení smlouvy, zastupitelstvo v červnu schválilo
ukončení dohodou, případně odstoupením od smlouvy. Společnost na dopis dosud nereagovala, právníkem
bylo vypracováno odstoupení od smlouvy, které bude společnosti zasláno.
Pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí – využije se zejména při sečení křovinořezem na
hřbitově mezi hroby, po obci. Cena cca 9 500 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice
schvaluje pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí v hodnotě max. 9 500 Kč.“ K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 18. usnesení č. XL/2021
Ing. Kutra navrhl zbudovat mostek – lávku přes potok vedle mostu u kaštanu a chodník směrem
k parkovišti u obchodu. Prověří, zda je to stavebně možné.
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 15/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 35 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 19. usnesení č. XL/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
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v pondělí 4. 10. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 6. 9. 2021 ve 20:35
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2021

Rekapitulace usnesení z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 6. 9. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XL. zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Lesy České
Republiky, odkanalizování
3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvkové organizace, výjimka z nejvyššího počtu
dětí na třídu
4. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278
5. Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu Ing. Bureše a p. Utinka.
2. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti – pozemku p. č. 358/3 v k. ú.
Mysločovice za 23 920 Kč s p. Filipem Mokrým a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o odkupu části pozemku p. č. 66 v k. ú. Mysločovice,
pod obecní cestou, obcí od p. Filipa Mokrého za cenu 520 Kč/m2 a pověřuje místostarostu uzavřením
smlouvy.
4. Revokuje bod 4. usnesení č. XXXV/2021 z 12. 4. 2021.
5. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k movitým věcem – veřejné osvětlení umístěné na
p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice (stožár, stožárové svítidlo a výzbroj, kabel silový a ohebná
chránička) v celkové výši 30 000 Kč s pí Kamilou Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem. Dále schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu ke vstupu a vjezdu na pozemky
p. č. 141/13 a 141/1 v k. ú. Mysločovice za účelem provozování, oprav a údržby veřejného osvětlení
s pí Kamilou Němčanskou a Ing. Jiřím Kuňákem s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí obec. Pověřuje místostarostu podpisem smluv a u smlouvy o zřízení věcného břemene podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Současně schvaluje rozpočtové opatření – zafinancování výdaje
z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrské sítě (veřejné osvětlení)
a služebnosti cesty a stezky na pozemcích p. č. 185 a 182/3 v k. ú. Mysločovice s TJ SOKOL Mysločovice,
z.s. a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru. Současně
schvaluje rozpočtové opatření – dofinancování souvisejících výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce
6901.
7. Odstupuje z důvodu nepřidělení dotace dle odst. 1. článku XVII. Smlouvy o dílo uzavřené k akci „Obec
Mysločovice – MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ se společností ARUSTAV s.r.o. od této smlouvy. Pověřuje
místostarostu odesláním oznámení zhotoviteli o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli
poskytovatelem dotace přiděleny.
8. Schvaluje zbudování 24 schránek kolumbária na pohřebišti v Mysločovicích vč. opěrné zídky a přilehlého
chodníku za 229 790 Kč bez DPH od společnosti MONTIM Kutra s.r.o. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – dofinancování výdajů z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
„Mysločovice – odkanalizování“ s Lesy České republiky, s. p.
10. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu
dětí v dolní třídě MŠ na 26 dětí.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrské sítě a služebnosti cesty na
pozemku p. č. 363/147 v k. ú. Mysločovice s pí Evou Mokrou.
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12. Schvaluje s podmínkou zbudování na vlastní náklady změnu připojení sjezdu od budovaného RD na
p. č. 325/53 na komunikaci na p. č. 325/45, vše v k. ú. Mysločovice.
13. Schvaluje užití komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas od poskytovatele MUNIPOLIS s.r.o. přes webové
stránky obce.
14. Revokuje bod 2. usnesení č. XXVI/2020 ze dne 7. 7. 2020.
15. Stanovilo s účinností od 13. 9. 2021 cenu obědu pro důchodce 75 Kč a pro cizí strávníky 100 Kč.
16. Schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu a mateřskou školu Mysločovice,
příspěvkovou organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu
Obědy pro děti k uhrazení stravného ve školní jídelně pro žáky v období 1. 10. 2021 až 30. 6. 2022.
17. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2021/VK o odvádění odpadních vod s pí Petrou Žákovou.
18. Schvaluje pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí v hodnotě max. 9 500 Kč.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021.
datum vyhotovení zápisu: 9. 9. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 9. 9. 2021
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek v. r.
ověřovatelé: Ing. Petr Bureš v. r., p. Václav Utinek v. r.
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