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U s n e s e n í   č. 8 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 22. 3. 2019 v 18:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Oldřich Kníže 

 

- ověřovatelé zápisu  Lenka Ambrosová 

Josef Machulda 

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   8 
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 1/2019). Dílčí položky jsou 

uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO schválilo uzavření smlouvy o pronájmu hostince U Labutě čp. 7 v Myšticích s panem 

Stanislavem Vaněčkem, IČ 079 18 577 za stejných podmínek, jako s předchozím 

nájemcem a s dvouměsíčním odkladem pro platbu nájmu. Nájemní vztah bude uzavřen 

k datu 1. 4. 2019.    
 

- ZO akceptovalo výpověď pana Václava Šimánka z bytové jednotky č. 3 v bytovém domě 

Myštice čp. 35 ke dni 31. 3. 2019.  
 

- ZO vyhlásilo záměr pronájmu bytové jednotky č. 3 v bytovém domě Myštice čp. 35. Jedná 

se byt s dispozičním řešením 2+1.    
 

- ZO opětovně vyhlásilo záměr prodeje zasíťovaných stavebních parcel na pozemku KN 

1031 v kú Myštice (záměr již vyhlášen Usnesením č. 19. ze dne 16. 11. 2016).  
 

- ZO doporučilo pozvat zájemce o koupi výše uvedených stavebních parcel na společné 

jednání na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.  
 

- ZO na základě pochůzky po obecních lesích ze dne 19. 3. 2019 přijalo následná opatření: 

a) zaměřit se na odstraňování poškozených smrkových porostů a tím eliminovat možné 

rozšiřování kůrovce v jarních měsících; 

b) věnovat se co nejlepšímu možnému zpeněžení vytěženého dřeva, zaměřit se na možné 

odběratele kulatiny určené na pořez trámů a prken; 

c) likvidace poškozených borových porostů realizovat až v druhé vlně; 

d) realizovat výsadbu i v jarních měsících v lokalitách, které výsadbu umožňují; 
 

- ZO posunulo rozhodování o prodeji části pozemku 320/1 kú Vahlovice na dobu po 
realizaci předběžného zaměření a vydefinování části tohoto pozemku, která by byla 
neprodejná z důvodů zachování možného servisního pásu pro možné budoucí vedení 
kanalizace na Laciné.   
  

- ZO vyhlásilo záměr prodeje KN pozemku č. 1033 v kú Výšice o výměře 91 m2 za cenu 90,- 
Kč/m2. Tento je součástí přilehlého pozemku KN č. 1032 a přilehlé st. p. č. 3, vše 
v katastrálním území Výšice.  
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- ZO opětovně vzalo na vědomí nutnost posílit vybavenost zásahové jednotky, jakož i 
nutnost aktualizovat a dopracovat administrativní dokumentaci týkající se této zásahové 
jednotky. K součinnosti byl vyzván starosta SDH a místostarosta obce pan Miroslav 
Dlabač a velitel SDH pan Lukáš Růžička.   

 

- ZO bylo informováno o: uzavření smluv s firmou E-ON na dodávku služeb v hostinci  
                                             U Labutě, který v průběhu března má ve své správě obec 
                                             prostřednictvím své společnosti Agroles obce Myštice s.r.o.; 

 

podání žádosti o proplacení dotace na nákup štěpkovače ve výši    
             103 tisíc korun; 

 

podání žádosti o dotaci na nákup štípacího automatu a lesního  
             tříbodového navijáku; 

 

podání žádosti o dotaci na neproduktivní investice do lesů; 
 
 
 
V Myšticích dne 25. 3. 2019        
 

      Tomáš Koželuh, starosta obce 


