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Vyvěšeno: 20. 3. 2018  Sejmuto: 

 

U s n e s e n í   č.  29 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 14. 3. 2018 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
- zapisovatel   Oldřich Kníže 
- ověřovatelé zápisu  Jana Mlíčková 
     Martin Holub 
- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   9 

  
- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 15/2017 a č. 1/2018). Dílčí 

položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

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

 

- ZO schválilo umístění závory k objektu čp. 11 v Kožlí dle doložené dokumentace a 
v souladu se žádostí paní Češkové, která je vlastníkem předmětné nemovitosti. 

 

- ZO schválilo coby obřadní místo pro konání svatebního obřadu pozemek KN č. 744/1 
(náves v Myšticích) v kú Myštice pro snoubence - Nikola Hořejší a Martin Vrátný na den 
středa 1. 8. 2018.  

 

- ZO bylo seznámeno s připomínkami doručenými v rámci připomínkového řízení ve věci 
realizace nového Územního plánu obce Myštice.  
 

- ZO bylo seznámeno s hospodařením fa Agroles obce Myštice s.r.o.    
 

- ZO bylo informováno o připravovaných a běžících dotačních akci: 
dotace POV – oprava komunikace ve Výšicích –příprava technické dokumentace  
dotace SZIF MAS – podat žádost na štěpkovač klestu  
dotace MAS Blatensko – greening obcí – liniová výsadba – v přípravě 
dotace na ÚP – v přípravě 
dotace SZIF na nákup traktoru – ve výši 604 tisíc korun schválena k proplacení     

 

- ZO bylo informováno o proběhlé těžbě v „Březí“ v Myšticích, kdy bylo odtěženo 200 m3 
zejména borového dřeva. Holiny budou osázeny na jaře a podzim 2018.   

 

- ZO posoudilo možnost investování prozatím volných finančních prostředků formou 
některých z fondů ve spolupráci s Komerční bankou.   

 

- ZO jmenovalo komisi pro posouzení kvality oken v bytovém době čp. 35 s možným 
návrhem na výměnu části poškozených a nefunkčních oken.  

 

V Myšticích dne 20. 3. 2018      Tomáš Koželuh 
         starosta obce 


