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U s n e s e n í   č.   3 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 13. 11. 2014 od 18:00 hodin v kanceláři 

Obeního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   ing. Oldřich Kníže 
 

- ověřovatelé zápisu  František Žák 
     Lenka Ambrosová  

 

- Počet přítomných členovů zastupitelstva obce:   7  
 

- ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 25. 11. 2014 – 20. 1. 2015. Rozhodným datem je 
pak 31. 12. 2014. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise. 
  

hlavní inventarizační komise: předseda  Lenka Ambrosová 
     členové  Jiří Novák, František Žák 
 

dílčí inventarizační komise č. 1.: předseda Radek Křesina 

     členové Lenka Ambrosová, Jana Mlíčková 

pro inventarizaci v objektu budovy OÚ 
 

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) 
 

dílčí inventarizační komise č. 4.: předseda Ing. Oldřich Kníže 

     členové Radek Křesina, František Žák, Jana Halló 

pro inventarizaci v čp. 7 a čp. 42 v Myšticích  
 

dílčí inventarizační komise č. 5.: předseda Jana Halló 

     členové Jana Mlíčková, Lenka Ambrosová 

pro inventarizace knih v knihovně 
 

dílčí inventarizační komise č. 6.: předseda Jana Mlíčková 

     členové Radek Křesina, Lenka Ambrosová    

pro inventarizaci pohledávek a závazků 
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- ZO schválilo za dodavatele traktorového návěsu vč. kontejnerového nosiče a třech kusů 
kontejnerů v rámci dotační akce „Svážíme bioodpad z Obce Myštice“ firmu SOME 
Jindřichův Hradec s.r.o. Jako druhá se umístila ve výběru firma CHARVÁT CTS a.s. a třetí 
AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.  
  

- ZO schválilo nákup nového PC pro potřeby obce coby náhrady za dosluhující počítač.  
 

- ZO opětovně posoudilo na základě reálných nákladů vynaložených na těžbu dřeva v lese, 
cenu za 1 m3 dřeva ze skládky prodávaného jako palivové. ZO schválilo cenu 300,- Kč + 
reálné náklady na těžbu. Tímto usnesením se upravuje sunesení vztahující se k této 
problematice ze dne 3. 11. 2014.  
 

- Zastupitelé obce byli seznámeni se směrnicemi obce.  
 

- Zastupitelsto obce bere na vědomí: 
 

- proplacení dotace na výměnu oken v budově obecního úřadu a kulturního domu 
v Myšticích ve výši 130.000,- z programu obnovy venkova Jihočeského kraje;  
 

- návrh projektu na možné rozparcelování a zasíťování pozemku KN 1031 v kú 
Myštice (za bývalou mateřskou školkou);   
 

- v souvislosti s realizovanými pozemkovými úpravami potřebu aktualizace 
územního plánu;.  

 
 

- Zastupitelstvo obce odložilo na příští zasedání rozhodnutí o: 
 

- možném dotačním titulu v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro 
rok 2015;   
 

- poskytnutí příspěvku domovu důchodců do Blatné. 
 

 
 

 

 

V Myšticích dne 17. 11. 2011 

 

    

  Tomáš Koželuh 

  starosta obce 

    

    

    

    


