
Vyvěšeno: 17. 1. 2017  Sejmuto: 17. 2. 2017 

U s n e s e n í   č.  21 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 11. 1. 2017 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 
 

- ověřovatelé zápisu  Lenka Ambrosová 
     Jana Halló 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   8  
 
- ZO posoudilo nabídky na dodávku malotraktoru s prvky lesnické nástavby a čelním 

nakladačem. Na základě doporučení výběrové komise ZO schválilo za dodavatele firmu Y-
CZ s.r.o. Neplachov.  
Soupis nabídek bez DPH:  Y-CZ s.r.o. Neplachov       999.000,- Kč 
    SPINTECH s.r.o. Chvalšiny   1.034.000,- Kč 
    CEMA servis s.r.o. Jindřichův Hradec  1.024.000,- Kč 

 

- ZO bylo informováno o zaregistrované žádosti o proplacení dotace 2.300 tis. Kč na 
rekonstrukci lesní cesty Kožlí – Svodobka, o přípravných pracích na kolaudaci opravených 
cest v Myšticích a ve Výšicích, o přijatém závěrečném vyúčtování dotace na zasíťování 
stavebních parcel v Myšticích a střechy na hostinci v Myššticích.   
 

- ZO schválilo založení firmy Agroles obce Myštice s.r.o. se základním vkladem 200. tis. Kč.   
 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje pozemku KN st. 48/2 (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 
90,- Kč/m2 a KN 320/12 (travní porost) odděleného od 320/11 za cenu 70,- Kč v kú 
Vahlovice. Žadatelem jsou manželé Jarůškovi, vlastníci přilehlé nemovitosti. Jedná se o 
narovnání vlastnických vztahů po realizované pozemkové úpravě.  

 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje pozemků KN 321/18 (ostatní plocha) odděleného od KN 
321/15 a KN 321/17 (ostatní plocha) odděleného od KN 321/16 v kú Vahlovice. Oba za 
cenu 70,- Kč/m2. Žadatelem je paní Vohrnová Iva, vlastník přilehlé nemovitosti. Jedná se 
o narovnání vlastnických vztahů po realizované pozemkové úpravě.    

 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje pozemku KN 1066/8 (lesní pozemek) bez stromového 
porostu, odděleného od KN 1066 v kú Myštice za cenu 70,- Kč/m2. Žadatelem je 
Burgerová Olga, vlastník přilehlé nemovitosti. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů 
po realizované pozemkové úpravě.  

 
 
V Myšticích dne 15. 1. 2017 
 

         Tomáš Koželuh 

          


