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_______________________________________________________________________________________
Č. j: 3/2019

10. 4. 2019

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne 10. 4. 2019
od 18.30hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce:
Přítomni:
Josef Polaštík, Lenka Gazdová, Pavel Zanáška, Milena Malošíková, Ing. Jiří Foukal, Ing.
Ondřej Nebuchla
(viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:
Miloslava Vrobelová
Hosté:
(viz prezenční listina příloha č. 2)
Zahájení, složení komisí pro zpracování zápisu:
Veřejné zasedání zahájil starosta obce Josef Polaštík. Přivítal přítomné, sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka
byla vyvěšena na úřední desce obce, byla vyvěšena v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a o konání zasedání
byli občané rovněž informování místním rozhlasem. Konstatoval účast 6 členů ZO, což znamená, že zasedání je
usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání č. 2/2019 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti němu podány
námitky.
Zapisovatelem byla pověřena paní Lenka Gazdová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Jiří Foukal, Ing. Ondřej Nebuchla
K návrhu nebyly podány další připomínky.
Starosta obce přednesl program dnešního jednání dle zveřejněné pozvánky. Před schvalováním navrhl, aby byl program
jednání rozšířen o bod: Podání žádosti o přezkum hospodaření MŠ Míškovice, p. o.

Program jednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Žádost o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor 2019
Žádost o finanční příspěvek pro centrum zdravotně postižených ZK
Problematika úhrady příspěvku na školská zařízení zřizovateli MŠ a ZŠ Mysločovice
Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 909
Žádost ČSCH o zapsání věcného břemene – služebnosti cesty a stezky
Zadání studie rekonstrukce předsálí a hostince KD
Výběr firem ke zpracování projektové dokumentace pro ZTV RD Nad Uhliskem
Podání žádosti o přezkum hospodaření MŠ Míškovice
Různé

Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený program jednání. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
v navrženém znění.
K návrhu nebyly podány připomínky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Ad 1)

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Splněno:
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy s farností Mysločovice a odeslání schválené částky
- Uzavření veřejnoprávních smluv s místními dobrovolnými spolky a odeslání schválených částek
- Podpis smluv o věcných břemenech z minulého zasedání
Rozpracováno:
- Poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Mysločovice – odeslaná Veřejnoprávní smlouva k podpisu, prozatím
nebyla doručena zpět

Ad2)

Žádost o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor 2019
Starosta seznámil ZO se žádosti o finanční příspěvek na letní křesťanský tábor. Příspěvek by byl poskytnutý formou
darovací smlouvy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na letní křesťanský tábor farnosti
Mysločovice ve výši 1.000,-- Kč
Pro: 6

Ad 3)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení přijato

Žádost o finanční příspěvek pro centrum zdravotně postižených ZK
ZO byla předložena žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje o finanční příspěvek na podporu
sociálních služeb.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro centrum zdravotně postižených
Zlínského kraje
Pro: 0

Ad 4)

Proti:

6

Zdržel se: 0

Usnesení nepřijato

Problematika úhrady příspěvku na školská zařízení zřizovateli MŠ a ZŠ Mysločovice
V loňském roce si nechaly obce, které byly součástí společného školského obvodu (vypovězen obcemi
k 31.12.2018) vypracovat právní analýzu povinnosti přispívat na investiční a neinvestiční náklady školských
zařízení ZŠ Mysločovice, ze které vyplývá, že obce tuto povinnost nemají. Obec Mysločovice jako zřizovatel školy
tuto analýzu rozporovala jiným právním názorem. Situace dospěla až k soudnímu sporu a ke dni 10. 4. 2019 není
znám výsledek.
Obec Míškovice obdržela dne 8. 3. 2019 od obce Mysločovice fakturu č. 19-200-00016 k úhradě skutečných
nákladů na školská zařízení ZŠ a MŠ Mysločovice za rok 2018 ve výši 78.487,77 Kč.
Jelikož doposud nedošlo k dohodě o uzavření nového školského obvodu a není znám ani výsledek soudního sporu,
navrhuje starosta vrácení této faktury obci Mysločovice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Míškovice schvaluje vrácení faktury č. 19-200-00016 obci
Mysločovice, týkající se příspěvku na školská zařízení ZŠ a MŠ Mysločovice, p. o. za rok 2018.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 5) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 909 v k. ú. Míškovice
ZO byla předložena žádost o odkoupení části parcely č. 909 – žadatelé manželé XXXXXXXX. Jedná se o výměru cca
0,36 m2. Odkoupením části dané parcely dojde k narovnání hranice parcel č. 909 a 537 a zlepší se podmínky pro
stavbu oplocení a vstupní brány na pozemek žadatelů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části pozemku par. č. 909 v k. ú.
Míškovice
K návrhu nebyly podány připomínky
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Ad 6) Žádost ČSCH Míškovice o zapsání věcného břemene – služebnosti cesty a stezky
ZO byla předložena žádost ZO ČSCH Míškovice o zapsání věcného břemene – služebnosti cesty a stezky na parc.
č. 50, která je ve vlastnictví obce Míškovice. Rozsah věcného břemene by vymezoval geometrický plán, který by
spolek nechal zpracovat na své náklady. Tímto břemenem si chce spolek zajistit přístup a příjezd ke svým
budovám. Přítomní zástupci spolku odůvodňují svou žádost dlouhodobým používáním zpevněné komunikace.

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost ČSCH Míškovice o zapsání věcného břemene – služebnosti
cesty a stezky na parc. č. 50 v k. ú. Míškovice.
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení nepřijato

Ad 7) Zadání studie rekonstrukce předsálí a hostince KD
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy MES DESIGN s.r.o. na zpracování vizualizace a projektové
dokumentace na rekonstrukci interiéru předsálí, chodeb a hostince v budově KD.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu k oslovení dalších firem ke zpracování studie na rekonstrukci
interiéru předsálí, chodeb a hostince v budově KD.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 8) Výběr firem ke zpracování projektové dokumentace pro ZTV RD Nad Uhliskem
Starosta předložil ZO cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro ZTV RD v plánované výstavbě
v ulici Nad Uhliskem. K podání cenové nabídky byly osloveny tyto firmy:
- projekce LOCHMAN s.r.o. – cena celkem s DPH 350.900,-- Kč
- ing. XXXXXXXXXX – cena celkem s DPH 308.550,-- Kč
- ing. Arch. XXXXXXXXXXXXX – cena celkem s DPH 360.000,-- Kč
ZO vybralo nabídku s nejnižší cenou, tj. nabídka ing. XXXXXXXXX za cenu 308.550,-- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku ing. XXXXXXXXXXXXX na pořízení projektové
dokumentace pro ZTV RD Nad Uhliskem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 9) Podání žádosti o přezkum hospodaření MŠ Míškovice, okres Kroměříž, p. o.
Dne 1. 4. 2019 se ZO sešlo k pracovní schůzce k projednání stížnosti učitelek MŠ Míškovice k netransparentnímu
čerpání dotace „Školní asistent - personální podpora MŠ“. ZO došlo k závěru, že není kompetentní k posouzení
dané stížnosti, proto po dohodě se školským úřadem zlínského kraje a kontrolním oddělením ZK, požádá o
přezkum hospodaření u MŠ Míškovice, p. o. za rok 2018 a první čtvrtletí roku 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o přezkum hospodaření u MŠ Míškovice, p. o. za rok
2018 a první čtvrtletí roku 2019 a pověřuje tímto starostu obce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2019
Zapisovatel: Lenka Gazdová

……………………………

Ověřovatelé: Ing. Jiří Foukal

……………………………

Ing. Ondřej Nebuchla ……………………………
Starosta:

Josef Polaštík

Přílohy zápisu:
Prezenční listina členů ZO
Prezenční listina občanů a hostů

……………………………

Usnesení přijato

OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ: 00287491

Rekapitulace usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č. j. 3/2019, které se
konalo dne 10. 4. 2019 od 18.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo
následující usnesení:
SCHVÁLILO:


Předložený program jednání. Zapisovatele a ověřovatele zápisu v navrženém znění.



Poskytnutí finančního příspěvku na letní křesťanský tábor farnosti Mysločovice ve výši 1.000,-- Kč.



Vrácení faktury č. 19-200-00016 obci Mysločovice, týkající se příspěvku na školská zařízení ZŠ a MŠ
Mysločovice, p. o. za rok 2018.



Zveřejnění záměru o prodeji části pozemku par. č. 909 v k. ú. Míškovice



Pověření starosty obce k oslovení dalších firem ke zpracování studie na rekonstrukci interiéru
předsálí, chodeb a hostince v budově KD.



pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s ing. XXXXXXXXXXXXXX na zpracování projektové
dokumentace pro ZTV RD Nad Uhliskem.



Podání žádosti o přezkum hospodaření MŠ Míškovice, p. o. za rok 2018 a první čtvrtletí roku 2019.

NESCHVÁLILO:


Poskytnutí finančního příspěvku pro centrum zdravotně postižených Zlínského kraje



Žádost ČSCH o zapsání věcného břemene – služebnosti cesty a stezky na parc. č. 50 v k. ú.
Míškovice.

VZALO NA VĚDOMÍ:

