U s n e s e n í č. 12
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 17. 12. 2015 od 18 :00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

Oldřich Kníže

-

ověřovatelé zápisu

Lenka Ambrosová
Jana Mlíčková

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

8

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 11/2015 a 12/2015). Dílčí položky
jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný, kdy na straně příjmů i výdajů je částka
4.528.120,- Kč.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje části pozemku KN 1066 v kú Myštice (cca. 100 m2) za cenu
70,- Kč/m2 z důvodu narovnání uživatelských hranic po KPÚ.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje KN č. 262/6 o výměře 37 m2 v kú Vahlovice za cenu 70,Kč/m2 z důvodu narovnání uživatelských hranic po KPÚ.

-

ZO schválilo prodej KN 1033 v kú Myštice o výměře 1629 m2 panu Martinu Holubovi za
cenu 35,- Kč/m2 (pozemek je v extravilánu).

-

ZO schválilo prodej KN 466/1 v kú Vahlovice o výměře 231 m2 za cenu 70,- Kč/m2 (je v
intravilánu) a KN 466/2 v kú Vahlovice o výměře 524 m2 za cenu 35,- Kč/m2 (je
v extravilánu) paní Lence Ambrosové.

-

ZO vyhlásilo záměr pronájmu KN 945 v kú Chobot pro zemědělské užití.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje pozemku KN č. 262/2 o výměře 37 m2 v kú Vahlovice za cenu
70,- Kč/m2. Jedná se o narovnání uživatelských hranic po komplexní pozemkové úpravě.

-

ZO zamítlo pronájem KD pro vystoupení hudební skupiny ORTEL.

-

ZO schválilo podpis smlouvy se společností Garanta ohledně realizace dotace na nákup
vyvážečky klestu.

-

ZO poskytnutí daru Oblastní charitě Sousedovice ve výši 5.000,- Kč.

-

ZO schválilo uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany zastupitelů a zaměstnanců
obce, jakož i obce samotné se společností D.A.S.
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-

ZO schválilo aktualizaci vyhlášek o místních poplatcích a o odpadech (vyhlášky vyvěšeny
od 25. 11. 2015).

-

ZO schválilo navýšení příspěvků do fondu oprav formou zvýšení nájmů v bytech
v bytovém domě čp. 35 v Myšticích. Navýšení je v částce za byt 3+1 o 550,- Kč a za byt
2+1 o 367,- Kč.

-

ZO schválilo nový Pasport komunikací a dopravního značení Obce Myštice.

-

ZO bylo informováno o:
-

-

dílčích úpravách veřejného prostranství v Nevželicích;
realizaci inventarizace majetku;
výsledku svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kdy za
odvoz tohoto odpadu bylo zaplaceno 7.600,- Kč, ale naproti tomu
byl příjem z prodeje vytříděného železa 3.400,- Kč;
odložení těžby dřeva v obecních lesích na první kvartál 2016;

V Myšticích dne 19. 12. 2015
Tomáš Koželuh
starosta obce
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