U s n e s e n í č. 2
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 31. 10. 2018 ve 20:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Myštice
-

zapisovatel

Hana Machuldová

-

ověřovatelé zápisu

Jana Mlíčková
Jana Halló

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

9

Zastupitelstvo obce stanovilo odměny pro členy zastupitelstva v následující výši:
ZO schválilo počet uvolněných členů zastupitelstva 1, a to starostu. Odměna starosty se řídí
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
ZO schválilo pro každého neuvolněného místostarostu odměnu ve výši 8.000,- Kč.
ZO schválilo pro předsedy finančního a kontrolního výboru odměnu ve výši 1.800,- Kč.
ZO schválilo odměnu pro členy zastupitelstva 500,- Kč.
ZO schválilo odměnu pro členku finančního výboru ing. Michaelu Kolářovou ve výši
rovnající se odměně pro členy ZO.
ZO schválilo účinnost výše uvedených usnesení od 1. 11. 2018.
-

ZO posoudilo zájemce o pronájem zájezdního hostince U Labutě v Myšticích a schválilo
uzavření nájemní smlouvy s paní Denisou Kalvodovou.

-

ZO schválilo smlouvu o vypořádání s bývalým nájemcem zájezdního hostince U Labutě
v Myšticích sl. Michaelou Cmuntovou.

-

ZO vzalo na vědomí správu od Michala Trunečka z návštěvy a výměnného pobytu dětí
v partnerské obci Riggisberg ve Švýcarsku. ZO přijalo opatření k přípravě další návštěvy
zástupců naší obce ve Švýcarsku a reciproční návštěvy dětí z Riggisbegu u nás.

-

ZO přijalo správu o stavu lesních porostů, zejména pak o sanačních pracích na porostech
poškozených kůrovcem. ZO ponechalo ceny palivového dřeva prodávaného obcí na
úrovni předešlých let. ZO přijalo závazek pochůzky po obecních lesích v nejkratším
možném termínu.

-

ZO vzalo na vědomí možnosti dotačních akcí na rok 2019 v rámci programu obnovy
venkova. Rozhodnutí, na kterou akci by se podávala žádost o dotaci odložilo na příští
zasedání zastupitelstva obce.

-

ZO bylo informováno o připravovaných akcích v nejbližším období:
10. 11. svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu
16. 11. sraz důchodců a dříve narozených
1. 12. Mikulášská nadílka

V Myšticích dne 5. 11. 2018
Tomáš Koželuh
starosta obce
Vyvěšeno: 6. 11. 2018

sejmuto:
1z1

