U s n e s e n í č. 13
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 9. 3. 2016 od 17 :00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

Oldřich Kníže

-

ověřovatelé zápisu

Radek Křesina
Jiří Novák

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

8

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 1/2016 a 2/2016.

-

ZO vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2015, kdy příjmy činily 6 milionů
130 tisíc a výdaje 4 miliony 28 tisíc korun.

-

ZO bylo informováno o hospodaření v lesích v roce 2015 a o výhledu na rok 2016. V roce
2015 nebyla realizována úmyslná plošná těžba. Příjmy z lesního hospodaření v roce 2015
činily 236 tisíc korun. Výdaje (zejména na zalesnění po těžbě v roce 2014 a zalesnění
nových ploch) byly 159 tisíc korun. V roce 2016 se počítá s těžbou v rozsahu do 300 m3.
Těžba z důvodů nižší ceny dřeva (kůrovec, polomy) se bude realizovat v podzimních
měsících 2016.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje KN č. 1338 v kú Kožlí u Myštic o výměře 141 m2 za cenu 70,Kč/m2 z důvodu narovnání uživatelských hranic po KPÚ. Žadatel paní Zuzana Kousalová.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje části KN 1026 v kú Výšice o výměře cca. 350 m2 za cenu 70,Kč/m2 z důvodu narovnání uživatelských hranic po KPÚ. Žadatel pan Bohumil Rudolf.

-

ZO schválilo prodej KN č. 262/6 o výměře 37 m2 v kú Vahlovice za cenu 70,- Kč/m2 panu
Janu Koníčkovi z Laciné.

-

ZO schválilo provést odhad nemovitosti objektu čp. 19 bývalé školy ve Vahlovicích.

-

ZO schválilo spolupráci s obcemi Uzenice, Uzeničky a Chobot při organizaci vybraných
kulturních a společenských akcí, zejména pak zájezdů.

-

ZO schválilo realizaci výměny střešní krytiny na zájezdním hostinci U Labutě v případě, že
bude obci na tuto akci poskytnuta dotace.

-

ZO schválilo strategii Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska.

-

ZO schválilo zahájení přípravných projektových prací pro možnost napojení na dálkový
vodovod Římov.
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-

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na KN pozemcích č.
1066 a 1070 v kú Myštice.

-

ZO schválilo úpravu prostranství za hasičskou zbrojnicí v Myšticích.

-

ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč Svazu tělesně postiženích Blatná.

-

ZO projednalo následující body v souvislosti s realizací nového Územního plánu
Obce Myštice:

-

ZO revokuje své Usnesení č. 6 ze dne 24. 2. 2015 v rozsahu bodu 13., tj. stahuje svoji
žádost o pořízení nového územního plánu adresovanou na místně příslušný úřad
územního plánování, tj. Městský úřad Blatná.

-

ZO schválilo:
ad a) že pořizovatelem nového územního plánu bude podle ust. § 6 odst. 2 stavebního
zákona Obecní úřad Myštice, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti,
ad b) že projektantem nového územního bude ing. Arch. Radek Boček, autorizovaný
architekt z Písku, kdy tento projektant nabídl nejnižší cenu na kompletní pořízení a
zpracování nového územního plánu;

-

ZO ukládá starostovi obce:
ad a) uzavřít smlouvu o dílo s projektantem a pořizovatelem územního plánu na základě
výsledku výběrového řízení,
ad b) ve spolupráci s pořizovatelem předložit na jednání zastupitelstva obce zprávu o
uplatňování územního plánu za uplynulé období,
ad c) po schválení zprávy o uplatňování podat žádost do dotačního titulu „Podpora
tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje“.

-

ZO bylo informováno o: -

-

nákupu dvou kusů fotopastí;
osazení dvora hostince v Myšticích novými vraty (tyto
věnoval obci pan Vevera);
úpravě stráně v Myšticích ve směru na Kostřatu (místně
zvané pod Dvořáků);
pokračování projektu propagace turistických cílů, který se
realizuje ve spolupráci s obcemi Mišovice, Minice, Myslín,
Mirovice, Horosedly a Rakovice;
brigádách členů sboru dobrovolných hasičů;

V Myšticích dne 14. 3. 2016
Tomáš Koželuh
starosta obce
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