U s n e s e n í č. 19
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 16. 11. 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:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 9/2016, 10/2016 a 11/2016).
Dílčí položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 25. 11. 2016 – 20. 1. 2017. Rozhodným datem je
pak 31. 12. 2016. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise.
hlavní inventarizační komise:

předseda
členové

dílčí inventarizační komise č. 1.: předseda
členové
pro inventarizaci v objektu budovy OÚ
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Lenka Ambrosová
Jiří Novák, František Žák
Radek Křesina
Lenka Ambrosová, Jana Mlíčková

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

Ing. Oldřich Kníže
Radek Křesina, František Žák, Jana Halló

dílčí inventarizační komise č. 5.: předseda
členové
pro inventarizace knih v knihovně

Jana Halló
Jana Mlíčková, Lenka Ambrosová

dílčí inventarizační komise č. 6.: předseda
členové
pro inventarizaci pohledávek a závazků

Jana Mlíčková
Radek Křesina, Lenka Ambrosová
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-

ZO bylo informováno o prozatím realizovaných akcích:
- výměna střešní krytiny na zájezdním hostinci U Labutě v Myšticích;
- přeložka vodovodu a kanalizace na budoucích stavebních parcelách v Myšticích;
- proplacení dotace na zakoupenou vyvážečky na klest;
- dokončovací práce na opravě místních komunikací v Myšticích a ve Výšicích;
- rekonstrukce lesní cesty Kožlí – Svobodka.

-

ZO bylo seznámeno o průběžném hospodaření v obecních lesích. Prozatím byla
prováděna samotěžba palivového dřeva v porostech zasažených kůrovcem. ZO
odsouhlasilo těžbu v rozsahu cca. 320 m3 v porostech starších 120-ti let.

-

ZO schválilo záměr směny pozemků s paní Štvánovou v rozsahu cca. 3000 m2, a to
v rámci pozemků KN 1070 v kú Myštice a 1080 v kú Vahlovice pro potřeby přístupové
cesty k možnému budoucímu vodojemu v Myšticích.

-

ZO schválilo Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni o věcném břemeni č. PI014330040225/001, č. PI-014330040226/001 a PI-014330039468/018.

-

ZO vyhlásilo záměr koupě lesního porostu vč. pozemků LV 239 v kú Myštice a to i jen
dílčích vlastnických podílů za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

-

ZO schválilo prodej pozemků č. 1066/5 o výměře 51 m2 a 1066/6 o výměře 43 m2
oddělených geometrickým plánem č. 236-52/2016 od KN 1066 za cenu odpovídající 70,Kč za m2 manželům Vokatých ze Strakonic, kteří mají svoji nemovitost v těsné blízkosti
těchto pozemků. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů po pozemkových úpravách.

-

ZO schválilo podání žádosti o dotaci do programu obnovy venkova Jihočeského kraje na
opravu vodní nádrže/hasičské nádrže ve Střížovicích z důvodů jejího značného zanesení
sedimentem pro který již není možné z nádrže čerpat vodu v případě požáru.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě za bytovým domem čp. 35
v Myšticích na pozemku KN 1031. Cena byla stanovena na 260,- Kč za m2.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje části pozemku 663/4 v kú Vahlovice za cenu 70,- Kč/m2.
Žadatelem je Radka Višničková, vlastník přilehlé nemovitosti. Jedná se o narovnání
vlastnických vztahů po realizované pozemkové úpravě.

-

ZO řešilo stížnost pana Holuba na parkování aut na veřejném prostranství na Svobodce.
ZO pověřilo starostu obce, aby se v této záležitosti obrátil na odbor dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra.

-

ZO bylo informováno o množství svezeného bioodpadu a o nákladech s tímto spojených.

-

ZO schválilo rekonstrukci bytové jednotky v zájezdním hostinci U Labutě v Myšticích
s tím, že bude tato vybavena a pronajímána jako apartmán. Příjmy z pronájmu pak budou
děleny s nájemcem hostince na polovic.
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-

ZO schválilo prodej objektu bývalé školy ve Vahlovicích jedinému zájemci Ondřeji
Hejdukovi za cenu 420 tis. Kč.

-

ZO schválilo realizaci vyřazení hasičské avie z evidence vozidel a z majetku obce.

-

ZO bylo dále informováno o:
- tvorbě informačních panelů a reflexních pásek za finančního přispění z prostředků
Destinačního menagementu Prácheňsko a Pošumaví;
- tisku kalendářů Krásy okolo Labutě, který bude určen pro zejména prezentační účely
a dary seniorům;
- realizaci srazu důchodců a přípravě mikulášské besídky pro děti;
- možnosti realizace hromadné revize kotlů pro občany;
- organizaci dopravních opatření při výlovu rybníka Labuť

V Myšticích dne 20. 11. 2016
Tomáš Koželuh
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