Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 4. 10. 2021 od 18,05 hodin
Místo konání: budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), p. Utinek od 18:40 hodin
hosté: /////
Nepřítomni: p. Žák (omluven)
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
Jednání zahájil místostarosta obce p. Petr Jurášek, 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 XL. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti němu
podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Večeřu a p. Stokláska.
Místostarosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XLI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Večeřu a p. Stokláska.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XLI/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Projednání zápisu z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – smlouvy
zatím nebyly podepsány, byla podána žádost na MMZ o vyjádření k dělení pozemků. Znalecký posudek poté
bude přefakturován p. Mokrému, vypracování návrhu na vklad zajistí místostarosta.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – úkol pro místostarostu, zajistit
u projektanta přepočítání PBŘS celého objektu (nutné ke stavebnímu povolení) trvá. Lhůta pro podání žádosti
o dotaci z MMR je v říjnu, zatím máme jen studii, je potřeba oslovit projektanta ohledně projektu. Místostarosta
– návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy obecního
úřadu“ podání žádosti o dotaci na MMR ČR.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XLI/2021
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – stále se řeší.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – stále se čeká na vyjádření MMZ.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – kladné vyjádření dopravního inspektoriátu
máme, nyní se bude žádat o stanovisko stavební úřad MMZ, poté bude podána žádost ohledně dopravního
značení.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, je urgován právník.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – 1. 10. proběhlo setkání s dodavatelem
stavebních prací, řeší se vyjadřovačky provozovatelů sítí.
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) – úkol pro místostarostu podepsat smlouvy a u smlouvy o zřízení
věcného břemene podat návrh na vklad do katastru nemovitostí trvá.
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – geodet osloven ohledně
zaměření. Poté bude podepsána místostarostou smlouva o zřízení věcných břemen a podán návrh na vklad do
katastru.
Zhotovitel stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulá zasedání) – odstoupení od
smlouvy zhotoviteli předáno.
Modulový systém schránek na urny (viz minulá zasedání) – je potřeba zaslat dodavateli stavebních
prací (zbudování schránek vč. opěrné zídky a přilehlého chodníku za 229 790 Kč bez DPH) objednávku.
Vítání občánků (viz minulá zasedání) úspěšně proběhlo 25. 9., místostarosta poděkoval všem
zúčastněným a p. Utinkovi za zajištění dárků pro děti a maminky.
Aktualizace povodňového plánu od zpracovatele (viz minulá zasedání) – Smlouva o poskytování služeb
pro publikaci aplikace digitálního povodňového plánu obce (dále jen „aplikace“) a v rámci aplikace používaných
dat na dobu neurčitou byla oběma stranami podepsána.
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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) – čekáme na výsledek žádosti o dotaci.
Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a cesty, čp. 278 (viz minulé
zasedání) – předáno právníkovi k podání návrhu na vklad.
Žádost o změnu připojení sjezdu z parc. č. 325/53 – místostarosta tlumočil stavebníkovi rozhodnutí
zastupitelů.
Mobilní rozhlas (viz minulé zasedání) – zatím nebylo realizováno, úkol trvá. Bude potřeba oslovit občany,
aby službu využívali přes mobilní aplikaci.
Žádost ZŠMŠ o změnu termínu předkládání návrhu rozpočtu (viz minulé zasedání) – Příloha č. 2
zřizovací listiny ZŠMŠ zatím aktualizována nebyla, úkol trvá. Škola byla vyzvána k návrhu případných dalších
úprav Přílohy č. 2., žádné nepožaduje.
Nové vyhlášky k odpadům (viz minulé zasedání) – vyhlášky zaslány na MV ČR k předběžnému
schválení, stanovisko nemáme.
Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o. (viz minulé zasedání) - odstoupení od
smlouvy zasláno.
Pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí (viz minulé zasedání) – zatím nepořízen, byl vybrán
nákup ofukovače vyšší třídy, je potřeba revokovat usnesení z minulého zasedání a přijmout nové.
Místostarosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice revokuje bod 18. usnesení č. XL/2021.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XLI/2021
Místostarosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pořízení foukače/vysavače pro
úklid zeleně, listí v hodnotě 10 570 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XLI/2021
Mostek – lávka přes potok vedle mostu u kaštanu a chodník směrem k parkovišti u obchodu (viz
minulé zasedání) – úkol pro Ing. Kutru prověřit, zda je to stavebně možné, trvá.
2. Různé
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přípojky elektriky, čp. 77 - podmiňujeme
souhlas vytyčením sítí a provedením ručního výkopu. Místostarosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce
Mysločovice schvaluje uzavření Smlouvy č.: OT-001040020901/001-MPPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene stavby „Mysločovice,Žák čp.77,venk.NN“ na pozemku obce p. č. 357/4 v k. ú. Mysločovice
s EG.D, a.s.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 5. usnesení č. XLI/2021
Smlouva o odvádění odpadních vod – p. č. 325/54 k. ú. Mysločovice – dům výstavba k Machové se
napojil na kanalizaci. Místostarosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření
Smlouvy č. 6/2021/VK o odvádění odpadních vod s p. Omelkou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 6. usnesení č. XLI/2021
Pronájem nebytových prostor čp. 95 - záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce od 9. do 25. 9.
2021. O nájem prostor projevil zájem p. Uhlár, který by si zde chtěl zřídit kancelář. Zastupitelé – za stejných
podmínek jako pronajímáme jiné kancelářské prostory v tomto patře. Místostarosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95
v Mysločovicích od 1. 11. 2021 za účelem zřízení kanceláře s p. Radkem Uhlárem.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení schváleno.
Bod 7. usnesení č. XLI/2021
Místostarosta informoval zastupitele o nabídce České spořitelny k přeměně investičních účtů na běžné
účty s poplatky za vedení účtu. Obec účet zruší v požadované lhůtě, je pro nás i s ohledem na evidenci akcií
Vaku nepotřebný.
Projektové záměry strategie ITI – byli jsme vyzváni k doplnění a úpravě zamýšlených investic do roku
2027. Místostarosta seznámil zastupitele s tím, co bylo odmítnuto, do budoucna je možná změna cca 1x ročně,
zatím nemáme nic k doplnění. Zastupitelé vzali na vědomí upravenou tabulku.
Oprava veřejného osvětlení k Machové – problémy s poruchami přetrvávají, hledá se chyba ve vedení,
pokud nebude vyhnutí, bude se muset zajistit specializovaná firma, je to ale finančně nákladné. Dofinancuje se
případně z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
Rozbitý kanál u hřbitova – dnes zjištěno, zatím provizorně zabezpečen, oprava se bude řešit.
Zastupitelé znovu apelovali na odstranění cedule TJ SOKOL ze zeleného pásu u křižovatky.
Žádost velitele JSDHO o pořízení zimních gum pro auta – od 1. 11. 2021 končí výjimka pro hasiče, auta
nesmí vyjet, pokud nemají zimní obutí. Ford transit je v pořádku. Zastupitelé se shodli na tom, že IFA bude na
zimu z tohoto důvodu vyřazena z provozu. U avie, která má být pořízena v lednu 2022 bude řešeno při
sestavování rozpočtu na rok 2022.
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Pan Utinek informoval zastupitele, že na 6. 11. 2021 zajišťuje pro občany divadelní představení, jedná se
o komedii, náklady cca 6 tis. Kč, proběhne na sále HZ od 19:00 hodin. Budou zveřejněny plakátky.
Lampionový průvod proběhne ve středu 17. 11. 2021, začátek v 18:00 hodin u OÚ, podíl obce na
ohňostroji stejný jako loni.
3. Rozpočtové opatření
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 17/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 8 tis. Kč. Místostarosta – návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 8. usnesení č. XL/2021
Místostarosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně
v pondělí 1. 11. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 4. 10. 2021 ve 20:45
hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 17/2021

Rekapitulace usnesení z XLI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 4. 10. 2021 od 18,05 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XLI. zasedání:
1. Projednání zápisu z XL. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Různé
3. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Večeřu a p. Stokláska
2. Schvaluje k akci „Rekonstrukce střechy obecního úřadu“ podání žádosti o dotaci na MMR ČR.
3. Revokuje bod 18. usnesení č. XL/2021.
4. Schvaluje pořízení foukače/vysavače pro úklid zeleně, listí v hodnotě 10 570 Kč.
5. Schvaluje uzavření Smlouvy č.: OT-001040020901/001-MPPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene stavby „Mysločovice,Žák čp.77,venk.NN“ na pozemku obce p. č. 357/4 v k. ú. Mysločovice s EG.D,
a.s.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2021/VK o odvádění odpadních vod s p. Omelkou.
7. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře čp. 95 v Mysločovicích od 1. 11. 2021
za účelem zřízení kanceláře s p. Radkem Uhlárem.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021.
datum vyhotovení zápisu: 7. 10. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 7. 10. 2021
starosta p. Pavel Žák
místostarosta p. Petr Jurášek v. r.
ověřovatelé: p. Vladimír Večeřa v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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