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U s n e s e n í   č.  31 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 13. 6. 2018 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 
 

- ověřovatelé zápisu  Jana Mlíčková 
     Lenka Ambrosová 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   5  
 
- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními (opatření č. 2/2018, 3/2018 a 4/2018). 

Dílčí položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření Obce Myštice za rok 2017. Audit provedla firma AUDIT & 

CONSULTING s.r.o., Přibram (vyvěšeno dne 22. 5. 2018). Závěrečný účet a zpráva o 

výsledku přezkoumání byla přijata se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Byly zjištěny chyby a nedostatky nemající vliv na hospodaření obce. 
 

- ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků: 

Usnesením ZO č. 25 ze dne 13. 9. byl schválen pronájem pozemků č. 1271 a 1273 v kú 

Kožlí. Záměr pronajmout tyto pozemky nebyl zveřejněn.  

Nedostatek odstraněn při následných projednávání pronájmů, kdy jsou záměry pronájmu 

řádně vyhlašovány. 

Nebyla vytvořena dohadná položka k nevyúčtované přijaté záloze na příspěvek na volby 

do PSPČR ve výši 14.524,84 Kč. 

Nedostatek bude odstraněn při vytváření další dohadné položky ve vztahu k přijaté 

záloze na komunální volby v roce 2018.  

Nebyl proúčtován inventurní rozdíl u oprávek dlouhodobého hmotného majetku (rozdíl 

mezi evidencí majetku a účetnictvím) a nebylo proúčtováno přecenění pozemku, který byl 

již prodán v minulých letech a nebylo zrušeno přecenění na reálnou hodnotu pozemku, u 

kterého pominul záměr prodeje. 

Tyto nedostatky odstraněny opravou v účetnictví.  
 

- ZO schvaluje účetní závěrku za rok za rok 2017 s hospodářským výsledkem - zisk 
1.897.133,65 Kč. Bilance hospodaření byla na straně výnosů (příjmů) 7.258.179,46 Kč a 
na straně nákladů (výdajů) 5.361.045,81 Kč.   
 

- ZO odsouhlasilo realizaci opravy přístupové komunikace v chatové osadě Lacinka.   
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- ZO schválilo účetní závěrku společnosti Agroles obce Myštice s.r.o. s hospodářským 
výsledkem – ztráto 71.186,50 Kč. ZO rozhodlo, že ztráta bude převedena na účet 429 – 
neuhrazená ztráta minulých let. 

 

- ZO schválilo realizaci investování volných prostředků do fondů a akciového trhu ve výši 
cca. 4 miliony korun.  

 

- ZO pověřilo starostu obce realizací výběrového řízení na výběr dodavatele opravy 
komunikace ve Výšicích.  

 

- ZO schválilo poskytnutí daru Domovu pro seniory Blatná ve výši 15.000,- Kč.  
 

- ZO projednalo a akceptuje změnu druhu posypu na komunikacích III. Třídy ve správě SÚS 
v úseku Myštice – Uzenice, Drtina – Kožlí – Výšice.  

 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje následujících pozemků: 
- část pozemku KN č. 326/1 v kú Myštice o výměře cca. 80 m2 (část, která je přilehlá 

k KN 326/9 v kú Myštice), jedná se o narovnání uživatelských a vlastnických vztahů 
plynoucích z realizace digitalizace intravilánu obce; žadatel Dana Hlinovská   

- stavební parcelu KN č. ½ v kú Myštice o výměře 13 m2 (součást 1/1 jiného vlastníka 
v kú Myštice), jedná se o narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích 
z realizace digitalizace intravilánu obce;  žadatel Hana Machuldová 

- KN č. 663/11 v kú Vahlovice, odděleného geometrickým plánem č. 258-17/2018 od 
663/4 v kú Vahlovice (pozemek užíván žadatelem) jedná se o narovnání uživatelských 
a vlastnických vztahů plynoucích z realizace digitalizace intravilánu obce; žadatel 
Radka Višničková  

- stavební parcelu KN č. 42/2 o výměře 6 m2 a KN č. 336/2 o výměře 14 m2 v kú 
Vahlovice, kdy tyto pozemky jsou součástí objektu jiného vlastníka, jedná se o 
narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace digitalizace 
intravilánu obce; žadatel Iva Marešová      

- část KN č. 465/1 v kú Vahlovice o výměře cca. 400 m2, jedná se o narovnání 
uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace digitalizace intravilánu 
obce;  žadatel Helena Francová 

- část KN č. 664/4 v kú Vahlovice o výměře cca. 70 m2, pozemek je užíván žadatelem, 
jedná se o narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace 
digitalizace intraviláná obce, žadatel Dana Uhlířová 

- KN č. 5 v kú Vahlovice o výměře 22 m2, pozemek je užíván žadatelem, jedná se o 
narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace digitalizace 
intraviláná obce, žadatel Ondřej Skolek 

- Část KN č. 950/3 v kú Výšice o výměře cca. 50 m2, pozemek je užíván žadatelem, na 
pozemku je umístěna čistička odpadních vod již od předchozího vlastníka, jedná se o 
narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace digitalizace 
intraviláná obce, žadatel Jan Bradna 
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- ZO bylo informováno o možném navýšení nákladů na svoz, třídění a ukládání odpadů jak 
ze strany svozových firem, tak ze strany firem zajišťující skládkování odpadu, a to v reakci 
na připravovanou změnu zákona 185/2001 Sb., o odpadech, který by měl být schválen 
parlamentem ČR.  

 

- ZO schválilo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1040014467 ve věci uložení kabelového vedení NN do země v místní části Kožlí.  

 

- ZO bylo informováno o proběhlé analýze a výsledku připravenosti na GDPR včetně již 
přijatých opatřeních.   

 

- ZO bylo informováno o závěrečné etapě tvorby Územního plánu Myštice a přípravě 
územního plánu k jeho vyhlášení.  

 

- ZO bylo dále informováno o probíhající obnově katastrálního operátu v kú Vahlovice,  
o opakovaných problémech s následky přívalových dešťů v chatové osadě Lacinka,  
o odbahnění nádrže ve Dvoreticích a opravě hráze rybníčku na Laciné a ve Vahlovicích,  
o nerealizované jarní výsadbě stromků v obecních lesích z důvodů sucha, o postoupení 
žádosti o dotaci na štěpkovač do dalšího kola posuzování na SZIF.  

 
V Myšticích dne 20. 6. 2018 

 

 

 
 

         Tomáš Koželuh 
         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


