U s n e s e n í č. 11
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 5. 11. 2015 od 17:00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

Hana Machuldová

-

ověřovatelé zápisu

František Źák
Radek Křesina

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 10/2015). Dílčí položky jsou
uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO bylo informováno o zjištěních dílčího auditu, který proběhl dne 12. 10. 2015.
Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Je nutné uzavřít dodatek
k nájemní smlouvě na pronájem hostince U Labutě. Ve smlouvě není doložka o vyvěšení
záměru pronájmu, tak jak bylo na úřední desce a ze smlouvy není patrné, jaká část
z celkového nájmu 8.500,- Kč je za nebytové prostory v hostinci a jaká za bytovou
jednotku v hostinci. Dále bylo zjištěno pozdní vyvěšení na profilu zadavatele dodatku ke
smlouvě o prodloužení termínu dodávky kontejnerového nosiče s firmou SOME
Jindřichův Hradec.

-

ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 25. 11. 2015 – 20. 1. 2016. Rozhodným datem je
pak 31. 12. 2015. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise.
hlavní inventarizační komise:

předseda
členové

dílčí inventarizační komise č. 1.: předseda
členové
pro inventarizaci v objektu budovy OÚ

9

Lenka Ambrosová
Jiří Novák, František Žák
Radek Křesina
Lenka Ambrosová, Jana Mlíčková

dílčí inventarizační komise č. 2.: předseda
Jiří Novák
členové
Martin Holub, Oldřich Kníže
pro inventarizaci dlouhodobého hm. majetku v hasičárnách v obvodu obce Myštice
dílčí inventarizační komise č. 3.: předseda
Jana Mlíčková
členové
Lenka Ambrosová, Radek Křesina
pro inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (budovy, stavby,
pozemky, nedokončené investice)
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dílčí inventarizační komise č. 4.: předseda
členové
pro inventarizaci v čp. 7 a čp. 42 v Myšticích

Ing. Oldřich Kníže
Radek Křesina, František Žák, Jana Halló

dílčí inventarizační komise č. 5.: předseda
členové
pro inventarizace knih v knihovně

Jana Halló
Jana Mlíčková, Lenka Ambrosová

dílčí inventarizační komise č. 6.: předseda
členové
pro inventarizaci pohledávek a závazků

Jana Mlíčková
Radek Křesina, Lenka Ambrosová

-

ZO schválilo podání dotace v rámci programu obnovy venkova na realizaci přeložky a
dobudování inženýrských sítí a přístupové cesty pro budoucí parcelaci pozemku KN 1031
za bývalou mateřskou školou v Myšticích.

-

ZO schválilo podpis Smlouvy (smlouva č. 1030025653/001) o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON ohledně uložení kabelů NN na pozemcích obce KN č.
288/31, 1123, 1128, 114 v kú Vahlovice.

-

ZO schválilo podpis Smlouvy (smlouva č. 1030024261/001) o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON ohledně uložení kabelů NN na pozemcích obce KN č.
1029, 1031 v kú Myštice.

-

ZO schválilo podpis smlouvy o věcném břemenu služebnosti inženýrské sítě pro část
kanalizace z ČOV do řeky Lomnice. Dotčený pozemek ve vlastnictví obce je KN č. 1147
v kú Vahlovice.

-

ZO schválilo podpis plánovací smlouvy na úpravu stávající místní účelové komunikace KN
č. 1128 a 1144 v kú Vahlovice.

-

ZO schválilo prodej pozemku KN 1266 o výměře 143 m2 za cenu 70,- Kč/m2 do SJM
manželů Petelákových z Březnice. Jedná se o narovnání uživatelských hranic zjištěných po
pozemkové úpravě

-

ZO schválilo prodej pozemku KN č. 288/35 (325 m2), 1123/2 (19 m2) a 1128/2 (34 m2)
v kú Vahlovice. Tyto pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č. 213-34/2015 od KN
č. 288/32, 1123 a 1128 v kú Vahlovice. Kupující Radovan Liška bytem Rovná. Jedná se o
narovnání uživatelských hranic zjištěných po pozemkové úpravě.

-

ZO projednalo stížnost pana Václava Holuba ze Svobodky ohledně užívání veřejného
prostranství před „Hanzlíků.“ ZO vyzvalo pana Jiřího Nováka ze Svobodky, který zejména
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toto prostranství užívá k parkování svých vozidel, aby tato zaparkovaná vozidla nebránila
a neomezovala výjezd na předmětné prostranství ostatním sousedům.
-

ZO zamítlo žádost pana Bradny o odkup části pozemku 950/3 a 1135 v kú Výšice.

-

ZO schválilo zrušení Zástavního práva smluvního na nemovitost st. p. č. 107/5 vč. bytové
jednotky čp. 45 a pozemku č. 170/60 v kú Myštice ve vlastnictví manželů Kyznarových, a
to z důvodu doplacení veškerých závazků vůči obci.

-

ZO schválilo předložený rozpočet Svazku obcí Blatenska jehož je obec členem.

-

Na základě podnětu pana Václava Formánka při srazu důchodců konaném 24. října
letošního roku, který mimo jiné nařkl současného starostu obce pana Tomáše Koželuha
z machinací s obecními byty, se uskutečnila revize výběrových řízení na obsazování bytů
v bytovém domě čp. 35 v Myšticích (dříve mateřská škola).
Byla prověřena výběrová kritéria, která byla stanovena před úplně prvním výběrem
budoucích nájemníků, tedy v době, kdy byl starostou obce Mgr. Jan Kyznar a
místostarostou pan Václav Formánek. Revizí všech proběhlých výběrových řízení bylo jak
stávajícím zastupitelstvem obce, tak i částí bývalých zastupitelů přítomných na tomto
zasedání zjištěno, že příslušná zastupitelstva obce, která realizovala jednotlivá výběrová
řízení v jednotlivých funkčních období (2006-2010 a 2010-2014), se těmito původně
nastavenými kritérii vždy řídila.
Jediné výběrové řízení, které se vyznačovalo jistou odlišností, bylo právě to první
výběrové řízení, které jak potvrdil i jeden z tehdejších členů zastupitelstva obce, bylo
dodatečně upraveno tak, aby poslední volný byt byl přidělen konkrétní osobě, tedy
synovi tehdejšího místostarosty, kterým byl právě pan Václav Formánek.
Panu Václavu Formánkovi, jakož i všem zúčastněným byla předložena celá řada dalších
podkladů, které vysvětlovaly či dokonce vyvracely mylná a mnohdy nepravdivá tvrzení
pana Formánka. Tento je odmítl přijmout a některé důkazy dokonce označil za
nepravdivé, přesto že byly předloženy zápisy z jednotlivých schůzí zastupitelstva obce, a
to dokonce v letech 2002 – 2006 zápisy prováděl právě pan Formánek.
Pan Václav Formánek se na závěr odmítl omluvit starostovi obce za nepravdivá až lživá
obvinění, která v nedávné době veřejně vznesl.
Na dotazy starosty obce ohledně celé řady nejednoznačných rozhodnutí či realizaci
některých dotačních akcí v letech 2002 – 2006 tehdejší místostarosta pan Václav
Formánek odmítal odpovídat.

-

ZO bylo informováno o:
- dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci cest z komplexních
pozemkových úprav. Jedná se o cestu na Kostřatu a o cestu ze Dvoretic ve směru
na Skaličany;
- úspěšně podané dotaci na vyvážečku klestu;
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-

-

umístění žádosti o dotaci na opravu lesních cest mezi náhradníky;
připravovaných dotačních zdrojích v rámci Místní akční skupiny Svazku obcí
Blatenska;
připravovaných dotačních zdrojích na opravu komunikací z programu Ministerstva
pro místní rozvoj;
připravované tvorbě rozpočtu na rok 2016 (starosta vznesl požadavek na
přítomnost předsedů finanční a kontrolní komise a na přítomnost obou
místostarostů);
návštěvě dětí z partnerské obce Ruggisberg ze Švýcarska na přelomu září a října
zde v Myšticích;

V Myšticích dne 10. 11. 2015

Tomáš Koželuh
starosta obce
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