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U s n e s e n í   č. 7 
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 15. 2. 2019 v 18:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

- ověřovatelé zápisu  Jana Mlíčková 

Miroslav Dlabač 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   8 
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 14/2018). Dílčí položky jsou 

uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO bylo informováno o předběžném výsledku hospodaření za rok 2018 a vývoji investic 

v podílových fondech. Obec v roce 2018 hospodařila s přebytkem 2.227.747,- Kč, kdy na 

straně příjmů je 7.173.303,- a na straně výdajů 4.945.556,- Kč.  
 

- ZO přijalo žádost Jany Halló o uvolnění z postu členky zastupitelstva obce. Jana Halló 

ukončila působení v zastupitelstvu obce ke dni 14. 2. 2019.   
 

- Novým členem Zastupitelstva obce Myštice se stal dne 15. 2. 2019 po složení slibu pan 

Josef Machulda.  
 

- ZO jmenovalo pana Josefa Machuldu členem finančního výboru.  
 

- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na nákup štípacího automatu a lesního tříbodového 

navijáku pro přibližování dřeva.  
 

- ZO vzalo na vědomí podání výpovědi z nájmu, kterou podal stávající nájemce hostinci  

U Labutě v Myšticích.  
 

- ZO vzalo na vědomí nutnost posílit vybavenost zásahové jednotky, jakož i nutnost 

aktualizovat a dopracovat administrativní dokumentaci týkající se této zásahové jednotky.  
 

- ZO odsouhlasilo převod hostince do nájemního vztahu pod společnost Agroles obce 

Myštice s.r.o. do doby, než bude vybrán nový nájemce. 
 

- ZO vyhlásilo záměr pronájmu hostince U Labutě v Myšticích, č. p. 7 na st. parcele č. 8/1.  
 

- ZO bylo informováno o: pronájmu apartmánu v hostinci U Labutě firmě UNIWOKS CB; 

zásazích a likvidaci polomů po sněhu; 

podané žádosti o dotaci na pěstební činnost v lesích; 

přípravě projektové dokumentace na zřízení svěrného dvora; 

pokračujících pracích na doplňkové dokumentaci a změně 

územního plánu ve vztahu k přivaděči vodovodu Římov; 

zrušení plánované cesty do Švýcarska; 

podané žádosti o dotaci do programu obnovy venkova na opravu 

komunikace ve směru na Kostřatu; 

dodávce štěpkovače a přípravě žádosti o proplacení dotace na 

jeho nákup na SZIF; 

 

V Myšticích dne 17. 2. 2019             Tomáš Koželuh, starosta obce 


