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Vyvěšeno: 27. 9. 2016  Sejmuto:     

 

U s n e s e n í   č.  18 
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 21. 9. 2016 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 
- ověřovatelé zápisu  Jana Halló 
     Radek Křesina 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   8    
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 6/2016, 7/2016 a 8/2016). Dílčí 
položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 

 

- ZO bylo seznámeno s průběhem realizovaných dotačních akcí: 

- výměna střešní krytiny na zájezdním hostinci U Labutě v Myšticích; 

- přeložka vodovodu a kanalizace na budoucích stavebních parcelách v Myšticích; 

- rekonstrukce lesní cesty Kožlí – Svobodka.  
    

- ZO schválilo proplacení faktur firmě Jaroslav Svojše ve výši 471 tis. Kč za práce spojené 

s výměnou střešní krytiny na hostinci v Myšticích, firmě František Žák ve výši 322 tis. Kč 

za práce spojené s překládkou vodovodu a kanalizace na budoucích stavebních parcelách 

v Myšticích a firmě Aquatis za projektovou dokumentaci přípojky na vodárenskou 

soustavu Římov 202. tis. Kč.  
 

- ZO bylo seznámeno s průběhem realizace Územního plánu Myštice. Tvorba územního 

plánu je ve fázi příjmu a zpracovávání požadavků od občanů. 
 

- ZO vzalo na vědomí informace o hospodaření v lese, o eliminaci kůrovce a odtěžení 
napadených stromů během jara a léta v rámci samotěžby. Dále byla odsouhlasena těžba 
v rozsahu cca. 300 m3 dřeva v porostech starších 120-ti let.    
 

- ZO schválilo postoupení prodeje objektu bývalé školy ve Vahlovicích některé realitní 
kanceláři avšak bez omezujících smluvních podmínek.   

 

- ZO vyhlásilo záměr koupě lesního porostu vč. pozemku LV 239 v kú Myštice a to i jen 
dílčích vlastnických podílů.    

 

- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na nákup většího traktoru v rámci dotačního titulu 
Programu rozvoje venkova s tím, že stávající traktor bude prodán formou protiúčtu.  
 

- ZO schválilo uzavření darovací smlouvy na částku 11 tis. Kč Svazku obcí Blatenska na 
podporu vydání knihy.  

 
V Myšticích dne 26. 9. 2016       Tomáš Koželuh 


