U s n e s e n í č. 4
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 18. 12. 2014 od 18:00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

ing. Oldřich Kníže

-

ověřovatelé zápisu

Lenka Ambrosová
Radek Křesina

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 8/2014). Dílčí položky jsou
uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový ve výši 37.800,- Kč, kdy na straně
příjmů je rozpočtována částka 4.439.120,- Kč a na straně výdajů je rozpočtována částka
4.401.320,- Kč (vč. 420.000,- Kč splátka úvěru – dlouhodobé financování).

-

ZO schválilo podání žádosti o dotaci na výměnu střechy v Zájezdním hostinci U Labutě.

-

ZO schválilo podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na
opravu hasičské zbrojnice v Myšticích.

-

ZO schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku v částce 2.882,- Kč a investičního
příspěvku v částce 9.350,- Kč, coby vlastní podíl z dotace Svazku obcí Blatenska na
rozšíření programového vybavení obce, pasportizace zeleně na veřejných prostranství a
na propagační materiály.

-

ZO schválilo podání žádosti na realizaci komunikací vzešlých z realizace pozemkových
úprav Pozemkovému úřadu ve Strakonicích.

-

ZO zrušilo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku domovu seniorů v Blatné. O poskytnutí
tohoto příspěvku se bude jednat opětovně v roce 2015.

-

ZO bylo informováno o stavech finančních prostředků na účtech obce. Dále bylo
zastupitelstvo informováno o předpokládaném přebytku (zisku) za rok 2014 ve výši cca.
800 tis. Kč.

-

ZO přijalo informaci o možném riziku vstupu obce do plátcovství DPH, což by občanům
zvýšilo náklady na celou řadu poskytovaných služeb. ZO projednalo možnost zřízení
společnosti s ručením omezeným pro hospodářskou činnost obce. Rozhodnutí o tomto
kroku zastupitelstvo přesunulo na další zasedání zastupitelstva.
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-

ZO přijalo informaci o průběžném hospodaření v lese za rok 2014. Těžba v roce 2014 byla
ve výši 260 m3. Celkové tržby za prodej dřeva budou činit cca. 350 tis. Kč. V roce 2014
byla realizována těžba probírkovým způsobem v mladých porostech, což znamená vyšší
náklady na těžbu, ale nižší tržby. Náklady na zalesnění, údržbu porostů a správu lesa
budou činit cca. 220 tis. Kč. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s problémovým odvozem
palivového dřeva žadateli ze svozového místa. Stanovení podmínek odvozu palivového
dřeva se přesouvá na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce.

-

Zastupitelstvo bylo informováno o:
-

realizaci prací u bytového domu čp. 35 v Myšticích (vstupní brána);
potřebě realizovat nový Územní plán Obce Myštice;
realizaci Mikulášské besídky pro děti;
připravovaných změnách ve vedení Sboru dobrovolných hasičů Myštice;
opravě veřejného osvětlení na Svobodce;
probíhajících opravách kontejnerů na komunální odpad a o opětovném
zapalování těchto kontejnerů, zejména pak v Myšticích „u staré bytovky“ a v Kožlí;
potřebě sestavení rozpočtového výhledu;

V Myšticích dne 23. 12. 2014

Tomáš Koželuh
starosta obce
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