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U s n e s e n í   č. 3 

 
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 28. 11. 2018 v 16:00 hodin v zasedací 

místnosti OÚ Myštice 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 
 

- ověřovatelé zápisu  Martin Vrátný 

Miroslav Dlabač 
 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   7    
 
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 9. 10. 11 a 12 (dílčí položky jsou 

uvedeny v rozpočtové dokumentaci).    
 

- ZO navrhuje odvolání  jednatele společnosti Agroles obce Myštice s.r.o., se sídlem 

Myštice 15, PSČ 388 01, IČ 06225527 pana Radka Křesiny, nar. 10. 5. 1967, trvalý pobyt 

Myštice 31, PSČ 388 01. 

- ZO schválilo odvolání jednatele společnosti Agroles obce Myštice s.r.o., se sídlem 

Myštice 15, PSČ 388 01, IČ 06225527 pana Radka Křesiny, nar. 10. 5. 1967, trvalý pobyt 

Myštice 31, PSČ 388 01. 
 

- ZO navrhuje zvolit  jednatelem společnosti  Agroles obce Myštice s.r.o., se sídlem 

Myštice 15, PSČ 388 01 Myštice, IČ 06225527, pana Miroslava Dlabače, nar. 26.9.1989, 

trvalý pobyt Myštice čp. 28, PSČ 388 01 

- ZO schválilo zvolení zvolit  jednatelem společnosti  Agroles obce Myštice s.r.o., se sídlem 

Myštice 15, PSČ 388 01 Myštice, IČ 06225527, pana Miroslava Dlabače, nar. 26.9.1989, 

trvalý pobyt Myštice čp. 28, PSČ 388 01 
 

- ZO navrhuje odvolání  člena dozorčí rady společnosti Agroles obce Myštice s.r.o., se 

sídlem Myštice 15, PSČ 388 01, IČ 06225527 pana Františka Žáka, nar. 2. 3. 1953, trvalý 

pobyt Myštice 36, PSČ 388 01. 

- ZO schválilo odvolání  člena dozorčí rady společnosti Agroles obce Myštice s.r.o., se 

sídlem Myštice 15, PSČ 388 01, IČ 06225527 pana Františka Žáka, nar. 2. 3. 1953, trvalý 

pobyt Myštice 36, PSČ 388 01. 
 

- ZO navrhuje zvolit  členem dozorčí rady společnosti  Agroles obce Myštice s.r.o., se 

sídlem Myštice 15, PSČ 388 01 Myštice, IČ 06225527, pana Martina Vrátného, nar. 25. 9. 

1987, trvalý pobyt  Myštice čp. 39, PSČ 388 01. 

- ZO schválilo zvolení zvolit  členem dozorčí rady společnosti  Agroles obce Myštice s.r.o., 

se sídlem Myštice 15, PSČ 388 01 Myštice, IČ 06225527, pana Martina Vrátného, nar. 25. 

9. 1987, trvalý pobyt  Myštice čp. 39, PSČ 388 01. 

 

- ZO schválilo příspěvek na pojízdnou prodejnu ve výši 5.000,- Kč panu Miroslavu 

Plavcovi z Horčápska.   
 

- ZO schválilo realizaci dílčích oprav v zájezdním hostinci U Labutě v Myšticích.  

 

- ZO schválilo podat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na 

opravu části místní komunikace na Kostřatu KN č. 1024 v kú Myštice.  
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- ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 1. 12. 2018 – 15. 1. 2019. Rozhodným datem je 

pak 31. 12. 2018. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise. 

 

hlavní inventarizační komise: předseda  Lenka Ambrosová 

     členové  Jiří Novák, Martin Vrátný 
 

dílčí inventarizační komise č. 1.: předseda Lenka Ambrosová 

     členové Michaela Kolářová, Jana Mlíčková 

pro inventarizaci v objektu budovy OÚ 

dílčí inventarizační komise č. 2.: předseda Miroslav Dlabač 

     členové Martin Vrátný, Oldřich Kníže   

pro inventarizaci dlouhodobého hm. majetku v hasičárnách v obvodu obce Myštice 

dílčí inventarizační komise č. 3.: předseda Jana Mlíčková 

     členové Lenka Ambrosová, Michaela Kolářová 

pro inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (budovy, stavby, 

pozemky, nedokončené investice) 

dílčí inventarizační komise č. 4.: předseda Ing. Oldřich Kníže 

     členové Martin Vrátný, Jiří Novák, Jana Halló 

pro inventarizaci v čp. 7 a čp. 42 v Myšticích  

dílčí inventarizační komise č. 5.: předseda Michaela Kolářová 

     členové Jana Mlíčková, Lenka Ambrosová 

pro inventarizace knih v knihovně 

dílčí inventarizační komise č. 6.: předseda Jana Mlíčková 

     členové Michaela Kolářová, Lenka Ambrosová    

pro inventarizaci pohledávek a závazků 

 

- ZO posoudilo nabídky na nákup štěpkovače/drtiče větví a vybralo za dodavatele této 

technologie firmu Y-CZ Neplachov.   
 

- ZO bylo seznámeno s rizikem možného napadení zásadních smrkových porostů kůrovcem 

v příštích letech. ZO posunulo rozhodnutí o stanovení opatření k eliminaci ztrát na příští 

zasedání zastupitelstva obce.   
 

- ZO vzalo na vědomí nutnost realizace oficiální návštěvy zástupců naší obce v partnerském 

městě Riggisberg ve Švýcarsku. 
 

- ZO bylo informováno o: 

- realizovaném srazu seniorů; 

- výsadbě topolů v aleji při výjezdu z Myštic na Blatnou; 

- realizaci projektu na sjezd k možnému budoucímu vodojemu u Myštic; 

- připravované Mikulášské besídce dne 1. 12. 2018; 

- realizovaném a již odsouhlaseném nákupu pozemků v kú Výšice; 

- proplacené dotaci ve výši 20.250,- Kč na již realizovanou akci Revitalizace mokřadní 

plochy v k.ú. Výšice; 

- schválené dotaci na nákup štěpkovače/drtiče klestu ve výši 50% pořizovacích nákladů 

max. však 150.000,- Kč, žádost byla podána schválena regionálním pracovištěm SZIF 

České Budějovice a podána byla přes MAS Svazku obcí Blatenska;  

- dokončení obnovy katastrálního operátu v kú Vahlovice; 
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Změna č. 1 Územního plánu Myštice  

- ZO  schvaluje uzavření smlouvy s ing. Arch. Radkem Bočkem na realizaci pořízení 

Změny č. 1 Územního plánu Myštice.  

- ZO bere na vědomí  

a) návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Myštice, kdy obsah návrhu změny č. 1 je 

předmětem přílohy tohoto materiálu.  

b) stanovisko krajského úřadu ohledně možného vlivu této změny na životní prostředí 

podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA) a na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti soustavy NATURA.  

- ZO schvaluje podle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona pořízení změny č. 1 územního 

plánu Myštice zkráceným postupem.  
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

Dne 12. 11. 2018 starosta a pořizovatel (zároveň projektant původního územního plánu) 

připravili návrh obsahu změny č. 1 územního plánu. Motivem byla změna vedení vodovodu  

v úseku Lom – Myštice a návrh vybudování vodojemu. Toto řešení nebylo v původním 

projektovém záměru, který byl podkladem pro řešení vodohospodářské koncepce přenesené 

do závazné části loni vydaného územního plánu Myštice. Protože od 1. 1. 2018 je možné 

postupovat při změně územního plánu tzv. zkráceným postupem podle nových ustanovení 

stavebního zákona, §§ 55a-55c a využití tohoto postupu zkrátí proces pořízení změny o etapu 

zadání a etapu společného projednání návrhu změny, kdy se jde rovnou do veřejného řízení, 

pořizovatel navrhuje využít tento zkrácený postup. K tomu ale musí zastupitelé jednoznačně 

schválit to, že bude postupováno tímto zkráceným postupem a vzít na vědomí obsah změny, 

které bude tímto postupem pořizována. Proto je zastupitelům tímto materiálem předkládán 

obsah návrhu změny č. 1, který bude předmětem veřejného projednání a stanovisko Krajského 

úřadu Jihočeského kraje hodnotící možný vliv této změny na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti soustavy NATURA.  

Příloha:  

1. Obsah návrhu změny č. 1 územního plánu Myštice – zpracoval Ing. arch. Radek Boček  

2. Stanovisko krajského úřadu – hodnocení vlivů na ŽP a na EVL a PO soustavy NATURA  

  

 

 

V Myšticích dne 30. 11. 2018 

           

 

Tomáš Koželuh

 starosta obce 


