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Č. j: 5/2019

20. 5. 2019

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Míškovice, které se uskutečnilo dne 20. 5. 2019
od 17.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce:
Přítomni:
Josef Polaštík, Lenka Gazdová, Pavel Zanáška, Milena Malošíková, Ing. Jiří Foukal, Ing.
Ondřej Nebuchla, Miloslava Vrobelová
(viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:
Hosté:
(viz prezenční listina příloha č. 2)
Zahájení, složení komisí pro zpracování zápisu:
Veřejné zasedání zahájil starosta obce Josef Polaštík. Sdělil, že zasedání bylo svoláno pouze pět dnů předem z důvodu
časové tísně a naléhavého obecného zájmu. Hlavním důvodem svolání tohoto veřejného zasedání je dohoda o vytvoření
společného školského obvodu.
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 7 členů ZO, což znamená, že zasedání je
usnášeníschopné. Sdělil, že zápis zasedání č. 4/2019 byl ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly proti němu podány
námitky.
Zapisovatelem byla pověřena paní Milena Malošíková
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.

Program jednání

1.
2.
3.
4.

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Úhrada faktury č. 19-200-00016 za školská zařízení ZŠ za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3

Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený program jednání. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
v navrženém znění.
K návrhu nebyly podány připomínky.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Ad1)

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Mysločovice.
Touto dohodou se obec Míškovice zavazuje uhradit obci Mysločovice finanční příspěvek stanovený paušální
částkou za žáka s trvalým pobytem v obci Míškovice, který je k 30. 9. příslušného školního roku zapsán k povinné
školní docházce v ZŠ Mysločovice. Paušální částka činí 2000 Kč/žáka za příslušný kalendářní rok. Ve středu 15. 5.
2019 proběhla schůzka na obecním úřadě Mysločovice, na které bylo dohodnuto snížení paušálního příspěvku
na částku 1.200 Kč/žáka na příslušný kalendářní rok.
Podmínkou uzavření dohody byla úhrada fa č. 19-200-00016 za školská zařízení ZŠ za rok 2018 obci Mysločovice.
O úhradě této faktury jednalo ZO na veřejném zasedání č. j. 3/2019 bod 4.
Připomínky:
Zastupitel Ing. J. Foukal, vyzval přítomnou paní ředitelku ZŠ Mysločovice k vysvětlení financování školy a školských
zařízení. Paní ředitelka sdělila, že pro provoz školy je ekonomičtější otevřít pouze jednu plnou 1. třídu, než otevřít
dvě třídy po cca 15 žácích a muset zaměstnat dalšího učitele.

Podepsáním dohody se obec stává členem školského obvodu a škola bude muset přijmout všechny žadatele
z trvalým pobytem v obci Míškovice. Pro školní rok 2019/2020 se jedná o 8 dětí, které byly u zápisu v ZŠ
Mysločovice.
Pan J. Foukal požádal starostu dojednat dohodu o uzavření školského obvodu, včetně způsobu výpočtu a kontroly
čerpání prostředků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu
s obcí Mysločovice.
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu

základní školy

Dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol
zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část
školského obvodu dle § 178 odst. 2 písmena c) zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon)
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy. Touto vyhláškou se stává území obce Míškovice částí školského
obvodu základní školy:
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice
IČ: 70871035
zřízené Obcí Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211.
Z důvodu časové tísně a naléhavého obecného zájmu je navržena účinnost této vyhlášky již dnem vyhlášení. Pokud
by území obce Míškovice nespadalo do školského obvodu ZŠ Mysločovice, nesplňovaly by budoucí žáci 1. tříd
kritéria pro přijetí do této školy. Termín pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do 1. ročníku ZŠ Mysločovice
je stanoven na 23. 5. 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Ad 3)

Úhrada faktury č. 19-200-00016 za školská zařízení ZŠ za rok 2018
Jelikož zastupitelstvo schválilo bod 1) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí
Mysločovice, navrhuje starosta uhrazení faktury č. 19-200-00016 za školská zařízení ZŠ za rok 2018. Bez uhrazení
této faktury neuzavře obec Mysločovice dohodu o školském obvodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení faktury č. 19-200-00016 za školská
zařízení ZŠ Mysločovice za rok 2018 zřizovateli obci Mysločovice.
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení přijato

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 3
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3 viz příloha zápisu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení přijato

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 5. 2019
Zapisovatel: Milena Malošíková

……………………………

Ověřovatelé: Ing. Jiří Foukal

……………………………

Ing. Ondřej Nebuchla ……………………………

Starosta:

Josef Polaštík

……………………………

Přílohy zápisu:
Prezenční listina členů ZO
Prezenční listina občanů a hostů
Návrh rozpočtového opatření č. 3
Návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu
Návrh OZV č. 1/2019

OBEC MÍŠKOVICE, 768 52 MÍŠKOVICE 46. IČ: 00287491

Rekapitulace usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č. j. 5/2019, které se
konalo dne 20. 5. 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.



Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Mysločovice.



Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy.



Uhrazení faktury č. 19-200-00016 za školská zařízení ZŠ Mysločovice za rok 2018 zřizovateli obci
Mysločovice.



Rozpočtové opatření č. 3

NESCHVÁLILO:

