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U s n e s e n í   č.  34 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného 19. 9. 2018 od 16 :00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Myšticích.  
 

- program zasedání - bez připomínek 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 
 

- ověřovatelé zápisu  Jiří Novák 
     Lenka Ambrosová 
      
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   5 
 
- ZO bylo seznámeno s průběžnou bilancí hospodaření v roce 2018. 

 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 5, 6, 7 a 8. Dílčí položky jsou uvedeny 
v rozpočtové dokumentaci.  

 

- ZO schválilo záměr koupě ideální poloviny na pozemcích LV 455 v kú Výšice.   
 

- ZO přijalo zprávu o stavu lesních porostů a o rozsahu napadení smrkových porostů 
kůrovcem. Dále byly zastupitelé vyzváni k předkládání návrhů možného způsobu lepšího 
způsobu zhodnocení surového dřeva.   

 

- ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce s Jiřím Novákem, Svobodka 1. 
 

- ZO schválilo Strategický rozvojový dokument Obce Myštice.  
 

- ZO vyhodnotilo dodané nabídky na opravu komunikace ve Výšicích (KN 1022). ZO vybralo 
firmu Reacom s.r.o. Třebíč. Nabídky zaslali ještě firmy GG stav Starý Bydžov, Silop 
Lesonice a Znakon Sousedovice. ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo 
s firmou Reacom s.r.o. Třebíč.  

 

- ZO schválilo zrušení povinnosti platit nájemné za měsíce září a říjen pro stávajícího 
nájemce Michaelu Cmuntovou. 

 

- ZO schválilo prodej 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) za cenu 90,- Kč/m2, jedná se o narovnání uživatelských a 
vlastnických vztahů plynoucích z realizace nového mapování a digitalizace intravilánu 
obce; žadatel Dana Hlinovská   

- stavební parcelu KN č. 1/2 v kú Myštice o výměře 13 m2 (součást 1/1 jiného vlastníka 
v kú Myštice) za cenu 120,- Kč/m2, jedná se o narovnání uživatelských a vlastnických 
vztahů plynoucích z realizace nového mapování a digitalizace intravilánu obce;  
žadatel Hana Machuldová 
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- KN č. 663/11 v kú Vahlovice, odděleného geometrickým plánem č. 258-17/2018 od 
663/4 v kú Vahlovice (pozemek užíván žadatelem) za cenu 90,- Kč/m2, jedná se o 
narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích z realizace nového 
mapování a digitalizace intravilánu obce;  žadatel Radka Višničková 

- stavební parcelu KN č. 42/2 o výměře 6 m2 za cenu 90,- Kč/m2 a KN č. 336/2 o 
výměře 22 m2 za cenu 70,- Kč/m2 v kú Vahlovice, jedná se o narovnání uživatelských 
a vlastnických vztahů plynoucích z realizace nového mapování a digitalizace 
intravilánu obce; žadatel Iva Marešová      

- KN č. 5 v kú Vahlovice o výměře 22 m2 za cenu 90,- Kč/m2, pozemek je užíván 
žadatelem, jedná se o narovnání uživatelských a vlastnických vztahů plynoucích 
z realizace nového mapování a digitalizace intraviláná obce, žadatel Ondřej Skolek  

- Pozemek KN 950/4 o výměře 47m2 v kú Výšice oddělení od pozemku KN č. 950/3 v kú 
Výšice Geometrickým plánem č. 151-59/2018 za cenu 70,- Kč/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 nového mapování a digitalizace intravilánu obce, žadatel Jan Bradna  

 
 
 
 V Myšticích dne 21. 9. 2018 

 

 

 
 

         Tomáš Koželuh 
         starosta obce 

 

 

 

 

 


