U s n e s e n í č. 8
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 28. 5. 2015 od 18:00 hodin v kanceláři
Obeního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek

-

zapisovatel

ing. Oldřich Kníže

-

ověřovatelé zápisu

Radek Křesina
Jiří Novák

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 3/2015, 4/2015 a 5/2015). Dílčí
položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Myštice za rok 2014, provedené Krajským úřadem Jihočeského kraje,
oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí a závěrečný účet obce Myštice za rok
2014 (vyvěšen 20. 3. 2015) se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. Byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků majících vliv na
hospodaření obce. ZO přijalo opatření k nápravě těchto chyb již Usnesením č. 7 ze dne
19. 3. 2015. Přijatá opatření jsou:
- je nutná důsledná kontrola fakturovaných položek a cenových nabídek;
- je nutné realizovat opravu inventarizační zprávy a její znovu projednání
v inventarizačních komisích;

-

ZO schválilo účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření – přebytek ve výši
661.660,59 Kč.
Bilance hospodaření za rok 20014 pak je:
příjmy celkem 6.221.239,- Kč
výdaje celkem 5.402.366,- Kč

-

ZO schvaluje podepsání návrhu smlouvy č. 1030016232/023 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení s E.ON Distribuce a. s.,
F. A. Gerstnera 215/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400. Dotčené pozemky 1069 a
1204 v kú Vahlovice, pro umístění kabelového vedení NN s uzemněním a kabelovým
pilířem. Tento návrh nahrazuje schválený návrh 1030016232/017 schválený Usnesením č.
7 ze dne 19. 3. 2015.

-

ZO projednalo možnost připojení části obcí na vodárenskou soustavu Římov
provozovanou Jihočeským vodárenským svazem. ZO schválilo podání žádosti o členství
v uvedeném svazu. ZO doporučilo realizaci ankety v dotčených místních částech Obce
Myštice tak, aby byl znám možný zájem o tuto službu.

-

ZO schválilo podpis smlouvy s ing. Matějem Slováčkem na realizaci projektových prací
„Rekonstrukce komunikací ve správě Obce Myštice.“
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-

ZO schválilo záměr prodeje části pozemku KN 950/3 v kú Výšice. Hranice budoucí parcely
bude upřesněna před jejím zaměřením. Cena byla stanovena na 70,- Kč/m2. Žadatel pan
Jan Bradna.

-

ZO schválilo záměr prodeje KN pozemku č. 1266 (143 m2) v kú Vahlovice. Cena byla
stanovena na 70,- Kč/m2. Žadatel paní Lenka Peteláková.

-

ZO schválilo záměr prodeje KN pozemků č. 288/35 (325 m2), 1123/2 (19 m2) a 1128/2
(34 m2) v kú Vahlovice. Cena byla stanovena na 70,- Kč/m2. Žadatel Radovan Liška. Jedná
se o narovnání uživatelských hranic zjištěných po pozemkové úpravě.

-

ZO schválilo prodej KN pozemku 1025/2 o výměře 526 m2 za cenu 70,- Kč/m2 panu
Františku Źákovi.

-

ZO schválilo poskytnutí daru klientům Domova pro seniory Blatná, kteří mají trvalý pobyt
v rámci správního území Obce Myštice, a to ve výši 5.000,- Kč na osobu (5 osob).

Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
- polomech v obecních lesích po dubnové vichřici, polom 37 m3;
- problémech s dodávkou technologie (3 ks kontejneru a traktorový nosič s hákem,
v rámci projektu svážíme bioodpad;
- o možnosti spolupráce se Svazkem obcí Blatenska na provozu sběrného dvora vč.
využití pro tyto účely objektu bývalého kravína na Svobodkce;
- realizované opravě pomníků padlých v Myšticích a ve Výšicích;
- rozboru vody v obecním vodovodu, který byl zaměřen na radon – voda odpovídá
příslušným normám;
- výsadbě stromků v obecních lesích (cca. 8 tisíc kusů) a spolupráci s Mysliveckým
sdružením Labuť Myštice při realizaci postřiků a ožinování;
- podané žádosti o dotaci (25 tis. Kč) na revitalizaci stráně „obecních drah u Dvořáků“
v Myšticích;
- podané žádosti o dotaci (60 tis. Kč) na výsadbu stromků;
- podané žádosti o dotaci (20 tis. Kč) na liniovou výsadbu;
- přiznané dotaci (130 ti. Kč) v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na
opravu hasičské zbrojnice v Myšticích;
- zamítnuté dotaci na nákup zvonů na tříděný odpad, která byla podána přes Svazek
obcí Blatenska;
- kontrole potravinářské inspekce v Zájezdním hostinci U Labutě, kdy provoz byl
schválen s výhradami. Předepsané stavební úpravy v kuchyni zajistí na své náklady
provozovatel hostince;
- opravě cesty do „Lázu“ ve Vahlovicích a o nutnosti opravy cest na „Lacince“ podél
lesa a k „hajnici“ ve Výšicích;
V Myšticích dne 5. 6. 2015

Tomáš Koželuh
starosta obce
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