U s n e s e n í č. 10
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 16. 9. 2015 od 16:00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

ing. Oldřich Kníže

-

ověřovatelé zápisu

Martin Holub
Jana Mlíčková

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 6/2015, 7/2015, 8/2015 a
9/2015). Dílčí položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo realizaci dotace na lesní techniku – vyvážečku dřeva a klestu a podpis
smlouvy s poradenskou firmou Garanta České Budějovice.

-

ZO schválilo realizaci dotace na opravu lesních cest ve spolupráci s projektantem ing.
Pavlem Dostálkem.

-

ZO schválilo realizaci dotace na odbahnění rybníku ve Střížovicích a podpis smlouvy
s projekční firmou AXIOM Pardubice.

-

ZO schválilo realizaci dotace na nákup zvonů na tříděný odpad ve spolupráci se Svazkem
obcí Blatenska.

-

ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou AMT Příbram ve věci převodu agendy
odpadového hospodářství, a to bezúplatně.

-

ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 5.000,- Svazu tělesně postižených v Blatné.

-

ZO schválilo na základě doporučení Sdružení dobrovolných hasičů Myštice prodej Avie a
nákup přívěsného vozíku pro potřeby místního hasičského sdružení.

-

ZO schválilo záměr prodeje pozemku KN 1033 v kú Myštice o výměře 1629 m2, který je
součástí areálu bývalého zemědělského družstva „u kravína.“ Jedná se o narovnávání
vlastnických vztahů po pozemkových úpravách.

-

ZO schválilo uzavření dohody o spolupráci s panem Martinem Holubem, bytem Uzeničky
56, na realizaci svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu v návaznosti na
projekt „Svážíme bioodpad z obce Myštice,“ a to v případě, že pan Martin Holub
zrealizuje výstavbu kompostárny na biologicky rozložitelný odpad.

-

ZO bylo informováno o:
- průběhu realizace úpravy hasičské zbrojnice v Myšticích a o poskytnutí dotace ve výši
130 tis. Kč na tuto akci;
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-

-

-

-

zamítnutí žádosti o dotace ve výši 35 tis. Kč na revitalizaci stráně „u Dvořáků“
v Myšticích a o zamítnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na nákup stromků určených pro
liniovou výsadbu v krajině;
závěrečném vyúčtování dotace na nákup valníkového kontejnerového nosiče vč. háku
a tří kontejnerů na bioodpad, kdy celkové náklady činí 887 tis. Kč, dotace 722 tis. Kč a
uplatněná smluvní pokuta za pozdní dodávku 106 tis. Kč. Výsledný podíl obce na
realizaci tohoto projektu je tedy 59 tis. Kč;
nutnosti připravit novu vyhlášku o odpadech;
průběhu přípravných prací na projektech oprav komunikací Myštice – Kostřata a
Dvoretice – směr Skaličany (nutné zábory na výhybny a kontrola průchodnosti
melioračních per);
realizaci studie ve věci možného připojení obce na vodní soustavu Římov;
přípravě projektu na propagaci turistických cílů ve spolupráci s obcí Mišovice a
realizaci kreslených map Mirovicko-Myštického regionu;

-

ZO bylo informováno o stavu lesů. V důsledku sucha v letních měsících se očekávají ztráty
na stromcích z letošní výsadby. Těžba se v letošním roce v důsledku poklesu výkupních
cen dřeva bude realizovat jen jako udržovací a nahodilá se zaměřením na likvidaci
ohnisek kůrovce.

-

Starosta obce apeloval na předsedy výborů ve věci nutnosti realizací kontrolních akcí.

Myšticích dne 21. 9. 2015

Tomáš Koželuh
starosta obce
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