U s n e s e n í č. 20
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 21. 12. 2016 od 16 :00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu v Myšticích.
-

program zasedání - bez připomínek
zapisovatel
ověřovatelé zápisu

Oldřich Kníže
Jana Mlíčková
František Žák
Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

8

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 12/2016, 13/2016 a 14/2016).
Dílčí položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo rozpočet na rok 2017 jako přebytkový (455.500,-) příjmy 6.004.900,- Kč a
výdaje 5.549.400,- Kč.

-

ZO bylo informováno o hospodaření v obecních lesích. Těžba byla realizována ve výši
352m3. Cena za prodané dřevo z těžby byla 404.585,- Cena za prodané palivové dřevo ze
skládky 24.050,- Kč. Celkem tedy cena dřevo z těžby byla 428. 635,- Kč. Samotěžba
v průběhu roku pak byla v ceně 41.700,- Kč. Samotěžba se týkala jen a pouze polámaných
a vyvrácených stromů po březnovém těžkém sněhu a hlavě kůrovcem zasažených
smrkových porostů. Náklady na hospodaření v lese byly 238.028,- Kč (z čehož náklady na
realizaci těžby samotné činily 129 tis. Kč, ostatní náklady byly pak na zalesňování,
ochranu a údržbu porostů, opravu cest a mzdové náklady brigádníků).

-

ZO bere na vědomí projednaný návrh zadání územního plánu dle předložené přílohy.

-

ZO schvaluje zadání územního plánu Myštice.

-

ZO ukládá starostovi obce zajistit prostřednictvím pořizovatele zpracování návrhu
územního plánu Myštice autorizovanou osobou.

-

ZO stanovuje komisi pro otevírání nabídek na dodávku traktoru. ZO jmenuje Ing. Mgr.
Alenu Práškovou, Mgr. Kateřinu Hovorkovo a Ing. Martina Kundráta s fa Garanta CZ
České Budějovice.

-

ZO stanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku traktoru.
ZO jmenuje za členy komise Martina Holuba, ing. Oldřicha Knížete a Radka Křesinu.

-

ZO schválilo poskytnutí daru Oblastní charitě ve výši 5.000,- Kč.

-

ZO schválilo zrušení oficiálního statutu obecní knihovny.

-

ZO schválilo koupi vlastnických podílů 2/35 v rámci LV 239 od paní Balážové, paní
Planetové a paní Čečkové za cenu stanovenou Znaleckým posudkem.

V Myšticích dne 23. 12. 2016
Tomáš Koželuh
Vyvěšeno: 23. 12. 2016
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