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U s n e s e n í  č. 15 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného ve středu 18. 12. 2019 v 18:00 hodin 

v kanceláři obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Martin Vrátný 

Martin Holub 

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:   7 

 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 11/2019. Dílčí položky jsou uvedeny 

v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO schválilo rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný, kdy na straně příjmů a výdajů je 

částka 7.012.000,- Kč.   
 

- ZO schválilo poskytnutí daru 5.000,- Kč na provoz pojízdné prodejny. 
 

- ZO jmenovalo výběrovou komisi pro posouzení nabídek na dodávku štípacího automatu a 

tříbodového lesnického navijáku. Do výběrové komise byli jmenováni: Martin Holub, 

Martin Vrátný a Josef Machulda.  
 

- ZO na základě doporučení výběrové komise schválilo za dodavatele štípacího automatu 

firmu Agriforest s.r.o., Onšov a za dodavatele tříbodového lesnického navijáku firmu 

STROM Praha. 
 

- ZO schválilo podání žádosti o dotaci do Programu obnovy Venkova Jihočeského kraje na 

rekonstrukci komunikace na Laciné (pozemek č. KN 1128/1 v kú Vahlovice).    
 

- ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce na rok 2020 s Jiřím Novákem s odměnou 

150,- Kč za hodinu. 
 

- ZO bylo informováno o: podepsané dotační smlouvě se SZIF na nákup štípacího  

    automatu a lesního navijáku (výše dotace max. 235 tis. Kč); 
 

přípravě na vybudování přístřešku za hasičskou zbrojnicí 

v Myšticích; 
 

výsadbě stromků v lese a o poskytnuté dotaci na lesní 

hospodaření ve výši 13.600,- Kč; 
 

podané žádosti o dotaci na hospodaření v lesích a tvorbu lesního 

hospodářského plánu v částce 80 tis. Kč; 
 

plánované pochůzce po obecních lesích v sobotu 11. ledna;  
 

příjmech za služby a práce v lesích poskytovaných obecním 

s.r.o. Agroles obce Myštice;   
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probíhající opravě zasedací místnosti na obecním úřadě a 

výměně akumulačních kamen za přímotopy;  
 

opravě veřejného osvětlení v Myšticích; 
 

předání veškeré dokumentace týkající se vodního přivaděče ze 

Římova projektantovi; 
 

odstoupení zájemců sl. Bernardové a pana Čáňa od podpisu 

kupní smlouvy na koupi stavební parcely v Myšticích; 

 
 

 

 

 

V Myšticích dne 21. 12. 2019        

 

 

      Tomáš Koželuh, starosta obce 


