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U s n e s e n í   č.  17 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 21. 6. 2016 od 17 :00 hodin v kanceláři 

Obeního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 
 
- ověřovatelé zápisu  Martin Holub 
     Jana Halló 
 
- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   9    
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 5/2016). Dílčí položky jsou 
uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 

 

- ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření Obce Myštice za rok 2015, provedené Krajským úřadem Jihočeského kraje, 

oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí a závěrečný účet obce Myštice za rok 

2015 (vyvěšen 3. 6. 2016) 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 (chyba č. 1. – zadavatel 

neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 tis. bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 

15 dnů od jejího uzavření; chyba č. 2. – územní celek nesestavil účtový rozvrh 

v požadovaném rozsahu).    
 

- ZO přijalo po projednání opatření k nápravě těchto chyb a nedostatků. Přijatá opatření 

jsou následující: 

- v případě, že nastane situace, kdy je nutné zveřejnit příslušné dokumenty na profilu 

zadavatele, je nutná důsledná kontrola termínů pro zveřejnění těchto dokumentů; 

- je nutné sestavit nový účtový rozvrh v požadovaném rozsahu;   
 

- ZO schvaluje účetní závěrku za rok za rok 2015 s hospodářským výsledkem - zisk 
2.193.420,71 Kč. Bilance hospodaření byla na straně výnosů (příjmů) 5.596.780,47 Kč a 
na straně nákladů (výdajů) 3.403.359,76 Kč.   
 

- ZO schválilo realizaci přezkumu hospodaření v za rok 2016 s příslušnou v budoucnu 
vybranou auditorskou firmou.  

 

- ZO rozhodlo o tom, že dřevo těžené formou samotěžby bude měřeno bezprostředně po 
těžbě v lese.   
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- ZO zamítlo žádosti některých vlastníků rekreačních objektů na snížení či zproštění 
povinnosti platit poplatek za shromažďování a svoz odpadu.  

 

- ZO schválilo koupi pozemku KN 1028/2 v kú Výšice o výměře 62 m2 za částku 70,- Kč/m2, 
který je oddělen geometrickým plánem č. 141-86/2016 od KN pozemku č. 1028. Jedná se 
o narovnání uživatelských hranic po komplexní pozemkové úpravě.  

 

-  ZO schválilo prodej pozemku KN 1026/2 v kú Výšice o výměře 202 m2 za částku 70,- 
Kč/m2, který je oddělen geometrickým plánem č. 141-86/2016 od KN pozemku č. 1026. 
Jedná se o narovnání uživatelských hranic po komplexní pozemkové úpravě (žadatel – 
Bohumil Rudolf coby vlastník přilehlé nemovitosti a uživatel). 

 

- ZO schválilo prodej pozemku KN 1338 (o výměře 141 m2) v kú Kožlí u Myštic za cenu 70,- 
Kč/m2. Jedná se o narovnání uživatelských hranic po komplexní pozemkové úpravě 
(žadatel – Kousalová Zuzana coby vlastník přilehlé nemovitosti a uživatel).   

 

- ZO bylo inforrmováno o:  
- pokračujících pracích na projektové dokumentaci potřebné k napojení na vodovodní 

soustavu Římov; 
- prozatím žádné nepodané cenové nabídce na koupi bývalé školy ve Vahovicích;, 
- problémech při přívalových deštích zejména ve Výšicích a na Lacince; 
- odložení těžby dřeva v obecních lesích na zimu 2016/2017. 

 
 
 
V Myšticích dne 26. 6. 2016 
 

        Tomáš Koželuh 

        starosta obce 


