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U s n e s e n í  č. 13 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného ve středu 30. 10. 2019 v 18:00 hodin 

v kanceláři obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Martin Vrátný 

Josef Machulda 

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   8 
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 9/2019 a 10/2019). Dílčí položky 

jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO bylo informováno o vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2020.  

 

- ZO bylo informováno o průběžném plnění rozpočtu v roce 2019. Přebytek k 30. 10. tohoto 

roku je ve výši cca. 2 miliony korun.  
 

- ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 1. 12. 2019 – 15. 1. 2020. Rozhodným datem je 

pak 31. 12. 2019. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise. 

 

hlavní inventarizační komise: předseda  Lenka Ambrosová 

     členové  Jiří Novák, Miroslav Dlabač 
 

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, Josef Machulda  

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 Miroslav Dlabač 

     členové Martin Vrátný, Josef Machulda 

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 
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- ZO schválilo koupi pozemků KN č. 1671 a 1672 v kú Lučovice o celkové výměře 765 m2. 

Tyto pozemky jsou dotčeny realizací vodovodního přivaděče Římov. 29,- Kč/m2 
 

- ZO schválilo koupi lesního pozemku KN 1069 v kú Myštice o výměře 401 m2 za cenu 

odpovídající ceně odhadní.  
 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje KN pozemku č. 326/29 v kú Myštice o výměře 59 m2 

odděleného geometrickým plánem č. 249-56/2019 od KN pozemku č. 326/1. Žadatelem je 

paní Dana Hlinovská, která je vlastníkem přilehlé nemovitosti. Jedná se o narovnání 

vlastnických a uživatelských vztahů.  
 

- ZO vyhlásilo záměr prodeje KN pozemku č. 945/2 v kú Chobot o výměře 313 m2 

odděleného geometrickým plánem č. 42-14/2018 od KN pozemku č. 945. Žadatelem je 

pan Jiří Kubát, který je vlastníkem přilehlé nemovitosti. Jedná se o narovnání vlastnických 

a uživatelských vztahů.  
 

- ZO vyhlásilo záměr pronájmu části pozemku KN č. 1127 v kú Výšice o výměře cca. 10 

m2 pro umístění vysílacího bodu. Žadatelem je firma Internet centrum Konet Blatná.  
 

- ZO zamítlo žádost pana Mášky na odkup části lesního pozemku KN č. 1066/3 v kú 

Myštice.  
 

- ZO schválilo prodej stavebního pozemku KN 1031/3 v kú Myštice sl. Lucii Bernardové a 

panu Martinu Čáňovi.  
 

- ZO vyhlásilo záměr směny pozemků KN č. 1067 o výměře 3146 m2 (vlastník ing. Jan 

Bradna) za pozemek KN č. 1135 o výměře 2639 m2 (vlastník Obec Myštice).   
 

- ZO bylo informováno o: koupi automobilu pro potřeby Agroles obce Myštice s.r.o., kdy  

    byla zakoupena valníková Felicie PICK-U/; 
 

vyúčtování dotace ve výši 200 tis. korun z programu POV na 

opravu komunikace ve směru na Kostřatu;   
    

schválení dotace ze SZIF na nákup štípacího automatu a lesního 

tříbodového navijáku na stahování dřeva ve výši ½ pořizovací 

ceny, maximálně však 250 tis. korun; 
 

nutnosti realizace přípojné komunikace ke stavebním parcelám 

v Myšticích z důvodů podmínky pro vydání stavebního povolení 

novým majitelům těchto parcel; 
  

prodloužení stavebního povolení na cestu Dvoretice ve směru na 

Skaličany, kterou by měl realizovat pozemkový úřad; 
 

opravě cesty kolem rybníka Labuť ve směru na Střížovice, která 

byla poškozena těžkou technikou jezdící na přilehlé zemědělské 

pozemky; 
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- Dále bylo ZO informováno o: v říjnu  realizované návštěvě delegace z družební obce ze 

Švýcarska spojenou s výměnným pobytem dětí 

v místních rodinách; 
 

připravované návštěvě naší delegace v Riggisbergu 

v květunu příštího roku; 
 

průběžném hospodaření v obecních lesích, o prodeji 

dřeva a nové výsadbě, jakož i o problému se získáváním 

nové sadby; 
 

realizovaných a připravovaných akcí jako setkání 

seniorů, svozu velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu, florbalovém turnaji, mikulášské besídce, 

vánočním turnaji ve stolním tenise, tisku kalendářů a 

předvánočnímu vyrábění a zdobení čehokoliv;  
 

vývoji Investice v investičních fondech KB, kdy 

v současné době je zhodnocení investice na úrovni 1,3 % 

a založení termínovaného účtu na 1,8 mil za 1,8 % p.a. 
 

pokračování projektu vodovodního přivaděče Římov; 
 

vysychání obecních rybníčků;   
 

realizaci nového dopravního značení ve spodní části obce 

Výšice, tak jak nařídil odbor dopravy MěÚ Blatná 
 

přípravě vyhlášky Vyhláška na ohňostroje - připravit 
 

ukončení pracovního poměru s Miroslavem Dlabačem; 
 

 
 

 

 
 

 

V Myšticích dne 3. 11. 2019        

 

 

      Tomáš Koželuh, starosta obce 


