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U s n e s e n í   č.  23 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 26. 4. 2017 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 
 

- ověřovatelé zápisu  Lenka Amrosová 
     Martin Holub 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   5  
 
- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 1/2017 a 2/2017). Dílčí položky 

jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO schválilo poskytnutí daru Svazu tělesně postižených, místní organizaci Blatná, a to ve 
výši 5.000,- Kč.  

 

- ZO bylo informováno o realizaci jarních prací v obecních lesích (výsadba, zakládání 
oplocenek, demontáž starého oplocení u zajištěných kultur). Dále ZO přijalo informaci o 
těžbě kůrovcem napadených smrkových porostů.   

 

- ZO bylo informováno o hospodářském výsledku obce za rok 2016, kdy celkové příjmy 
činily 7.318 tisíc korun a výdaje 9.294 tisíc korun. Schodek za rok 2016 tedy činil 1.976 
tisíc korun. Připsané dotace na účet za rok 2016 byly celkem 1.369 tisíc korun. Dotace 
schválené k proplacení byly ve výši 2.100 tisíc korun (tyto budou připsány na účet obce až 
v roce 2017). Výše úvěru ke konci roku 2016 byla 845 tisíc korun a na účtech obce byla ke 
konci roku 2016 částka celkem 4.389 tisíc korun.   

 

- ZO schválilo prodej následujících pozemků: 
- pozemek 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;  

- pozemek 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;    

- pozemek 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.  
 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje KN pozemku 1122 v kú Výšice o výměře 820 m2 za cenu 70,- 

Kč/m2. Žadatelem je vlastník sousední nemovitosti pan Ivan Karas.  
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- ZO vyhlásilo záměr pronájmu pozemku KN 1135 (ostatní plocha) o výměře 2.639,- Kč v kú 

Výšice za částku 1,- Kč za m2.  
 

- ZO bylo informováno o již dříve schváleném prodeji malotraktoru YANMAR a bývalé škole 
ve Vahlovicích.   

 

- ZO bylo informováno o pokračování na projektech rekonstrukcí cest z pozemkových 
úprav (Myštice – Kostřata a Dvoretice – Skaličany).  

 

- ZO podpořilo rozhodnutí valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Myštice o převodu 
dispozičního práva s pokladnou na obec.   
 

- ZO bylo informováno o pokračující přeměně bytové jednoty v zájezdním hostinci na 
apartmán, který bude obec pronajímat společně s provozovatelem hostince.  

 

- ZO bylo informováno o nutnosti uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
realizaci připojení na dálkový vodovod Římov. 

 

 
  
V Myšticích dne 2. 5. 2017 

         Tomáš Koželuh 

 

        


