U s n e s e n í č. 11
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 26. 6. 2019 v 18:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu v Myšticích
-

zapisovatel

Lenka Ambrosová

-

ověřovatelé zápisu

Martin Vrátný
Josef Machulda

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019). Dílčí
položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO pověřilo starostu obce k realizaci rozpočtových změn vždy k ultimu měsíce s tím, že
zastupitelstvo obce bude s těmito změnami seznámeno na zasedání zastupitelstva obce.

-

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Myštice za rok 2018. Audit provedla firma AUDIT & CONSULTING
s.r.o., Přibram (vyvěšeno dne 11. 6. 2019) se souhlasem s celoročním hospodařením bez
výhrad. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

-

ZO schvaluje účetní závěrku za rok za rok 2018 s hospodářským výsledkem (zisk)
1.734.277,51 Kč. Bilance hospodaření byla na straně výnosů (příjmů) 6.933.274,53 Kč a
na straně nákladů (výdajů) 5.198.797,02 Kč.

-

ZO schválilo účetní uzávěrku fa Agroles obce Myštice s.r.o. za rok 2018. Byla vykázána
účetní ztráta 45.797,11 Kč, kdy příjmy byly ve výši 273.085,51 Kč a výdaje byly ve výši
318.882,62 Kč.

-

ZO bylo informováno o pokračujících pracích na realizaci vodovodního přivaděče Římov.
V současné době se realizuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích o uložení
inženýrských sítí s vlastníky dotčených pozemků.

-

ZO schválilo realizaci směny pozemků s paní Alicí Štvánovou, kdy se směna týká části
pozemku KN 1070 v kú Myštice za část pozemku KN 1080 v kú Vahlovice. Výměra
směňovaných pozemků bude činit cca. 2000 m2. Tato směna se týká připravované
realizace vodovodního přivaděče Římov.

-

ZO schválilo dodatek č. 1 k pachtovním smlouvám s pachtýřem Statek Míreč s.r.o., kde se
upraví změna délky pachtu na deset let s účinností od 1. 9. 2019. Tento dodatek se
uzavírá v souvislosti s připravovanou realizací vodovodního přivaděče Římov.

-

ZO vyhlásilo záměr koupě pozemků KN č. 1671 a 1672 v kú Lučovice o celkové výměře
765 m2. Tyto pozemky jsou dotčeny realizací vodovodního přivaděče Římov.
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-

ZO schválilo pronájem části KN 198/1 v kú Myštice o velikosti 1000 m2 za částku
rovnající se pronájmu zemědělské půdy, tedy odpovídající částce 2.900,- Kč/ha, paní
Markétě Trunečkové s účinností od 1.7. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

-

ZO vyhlásilo záměr pronájmu pozemku KN č. 320/1 v kú Vahlovice, místní část Laciná na
základě žádosti paní Radky Krausové.

-

ZO schválilo záměr koupě lesního pozemku KN 1069 v kú Myštice o výměře 401 m2.

-

ZO schválilo prodej stavebních parcel 1031/6 paní Radoslavě Gáboríkové, 1031/5 Pavlu
Cardovi a 1031/3 panu Hronovi za cenu 260,- Kč/m2 a podmínek schválených Usnesením
č. 9 ze dne 5. 4. 2019. Tyto stavební parcely jsou odděleny geometrickým plánem č. 226150154/2015 od KN parcely č. 1031 v kú Myštice, obci Myštice.

-

ZO schválilo navýšení příspěvku do fondu oprav pro bytový dům čp. 35 v Myšticích, kdy
ze strany nájemníků se příspěvek navyšuje v součtu o 2.000,- Kč a ze strany obce pak o
1.500,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2019. Dále bylo ZO informováno o realizaci
výměny poškozených oken v tomto bytovém domě a o výši spoluúčasti jednotlivých
nájemníků, která odpovídala cca. 1/3 nákladů na tuto akci.

-

ZO schválilo poskytnutí finančních darů Svazu tělesně postižených, místní organizaci
Blatná ve výši 5.000,- Kč, Oblastní charitě Strakonice – Pečovatelské službě Blatná ve výši
5.000,- Kč a Domovu pro seniory Blatná ve výši 10.000,- Kč.

-

ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce s místostarostou Miroslavem Dlabačem
od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 v rozsahu max. 300 hodin v hodinové sazbě 150,- Kč/hodina.

-

ZO bylo informováno o:
- proběhlé kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
zaměřené na tvorbu územně plánovací dokumentace, na dodržování lhůt a zásad
v průběhu zpracování územního plánu. Výsledek kontroly – bez závad a porušení;
- plánované kontrole České inspekce životního prostředí na lesní hospodářství, která
proběhne 10. 7. 2019;
- stavu a vývoji nájemního vztahu s novým provozovatelem a nájemcem zájezdního
hostince U Labutě;
- stavu lesních porostů a realizaci preventivních a sanačních zásahů proti kůrovci.

V Myšticích dne 28. 6. 2019

Tomáš Koželuh, starosta obce
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