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U s n e s e n í   č.   6 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 24. 2. 2015 od 18:00 hodin v kanceláři 

Obeního úřadu v Myšticích.  

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Jana Mlíčková 
 

- ověřovatelé zápisu  Martin Holub 
     Jana Halló 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   9   
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 9/2014, 1/2015 a 2/2015). Dílčí 
položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
  

- ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření za rok 2014, kdy příjmy činily celkem 
6.221.239,-  Kč. Výdaje činily celkem 5.402.366. Přebytek za rok 2014 byl tedy 818.873,- 
Kč. Dále bylo zastupitelstvo obce seznámeno s průběžným hospodařením v lesích.   
Se závěrečnou správou z hospodaření obce v lesích bude zastupitelstvo seznámeno na 
dalším zasedání.  

 

- ZO pověřilo starostu obce k jednání s Obcí Chobot ve věci nájmů obecních pozemků v kú 
Chobot, které jsou touto obcí užívány. Dále pověřilo starostu obce k jednání s privátními 
subjekty, které užívají pozemky v majetku Obce Myštice v kú Chobot.   

 

- ZO bylo seznámeno s pokračováním parcelace pozemku KN 1031 v kú Myštice („za 
bývalou mateřskou školkou), kde vznikne 5 stavebních parcel  

 

- ZO bylo informováno o jednání s občany, kteří jsou „spádově“ příslušní k ukládání 
směsného odpadu do kontejneru u bytového domu čp. 19 v Myšticích, který v této topné 
sezoně (2014/2015) hořel nejčastěji (celkem 4x).   

 

- ZO schvaluje podpis Smlouvy č. 14179584 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se 

projektu „Svážíme bioodpad z obce Myštice.“ 
 

- ZO deleguje za Obec Myštice jako kandidáta do rady Svazku obcí Blatenska starostu obce, 
pana Tomáše Koželuha.  

 

- ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku KN p. č. 1025 v kú Myštice o výměře cca. 500 
m2. Přesná výměra a p. č. bude známo po oddělení příslušným geometrickým plánem.    

 

- ZO vyhlašuje záměr pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce v kú Boudy (KN 
763 a 859/6) a kú Buzice (KN 891/7 a 897), dále schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
(trvalý travní porost) KN 1225 v kú Kožlí u Myštic. 
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- ZO schvaluje nákup budovy vodárny bez čp/če na st. parcele KN č. 105 v kú Kožlí u 
Myštic.  

 

- ZO vyhlašuje záměr pronájmu zájezdního hostince U Labutě v Myšticích čp. 7. 
Předmětem pronájmu je šenk, kuchyně, příruční sklad a kotelna, předsálí, šatna, výčep 
pro sál, sociální zařízení, pět hostinských pokojů, mázhauz v prvním patře, bývalá 
promítací kabina, bytová jednotka 3+1 o výměře 70 m2 a půda včetně nádvoří a části 
přilehlých hospodářských budov (kolen). Bližší specifikace podmínek je pak k dispozici 
v tištěné nebo elektronické podobě na obecním úřadě.   

 

- ZO schválilo spolupráci s Obcí Mišovice a Obcí Minice na realizaci projektu ve věci 
rozšíření turistických cílů v rámci toho to uskupení.  
 

- Zastupitelstvo obce Myštice po projednání: 

I. Bere na vědomí, že se změnily podmínky, na základě kterých byl v roce 2010 Územní 

plán Myštice vydán. 

II. Souhlasí s odstoupením od zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Myštice.  

III. Schvaluje dle § 6 odst. (5) pism. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) rozhodnutí o pořízení nového 

Územního plánu Myštice z vlastního podnětu v souladu s § 44 písm. a) stavebního 

zákon, který bude akceptovat změněné podmínky v území. 

IV. Schvaluje dle § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona podání žádosti o pořizování 

Územního plánu Myštice obecnímu úřadu s rozšířenou působností (dále jen 

„úřadu územního plánování“), který dle § 6 odst. (1) písm. c) stavebního zákona 

pořizuje územní plán na žádost obce ve svém správním obvodu. 

- Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) pism. f) a s § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele 
starostu Obce Myštice Tomáše Koželuha, jako určeného zastupitele, který bude po dobu 
pořizování Územního plánu Myštice spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace 
 

- Zastupitelstvo bylo informováno o:  
- proběhlém jednání s Obcí Uzenice ohledně spolupráce v odpadovém hospodářství, 

zejména v oblasti s nakládání s bioodpady; 
- připravovaném jednání s Obcí Chobot ohledně možné spolupráce v odpadovém 

hospodářství, zejména v oblasti s nakládání s bioodpady a o jednání ve věci zvýšení 
nájmu formou dodatku ke smlouvě z pozemku  

- problematice dopravního značení v místní části Ostrov; 
- vývoji na straně příjmů obce v souvislosti s „rizikem,“ že se obce stane plátcem DPH, 

což by v důsledku zvýšilo některé poplatky pro občany, opětovně byla projednávána 
možnost založení obecního SRO tak, aby se obec plátcovství DPH prozatím vyhnula; 

- přípravě technických projektových dokumentací na opravu části obecních komunikací 
v případě, že budou vyhlášeny dotační výzvy týkající se oprav komunikací;  

- výsledcích rozboru pitné vody v Myšticích, voda splňuje požadované parametry pro 
pitnou vodu; 

- připravované výsadbě stromků v obecních lesích; 
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- blížícím se ukončení pracovního poměru s Jiřím Vohryzkou st. z důvodu jeho odchodu 
do penze; 

- přijetí Jiřího Vohryzky ml. do pracovního poměru; 
 
 
 
 

V Myšticích dne 1. 3. 2015      Tomáš Koželuh  

starosta obce  

    

   


