U s n e s e n í č. 18
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného ve středu 11. 5. 2020 v 16:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu v Myšticích.
-

zapisovatel

Hana Machuldová

-

ověřovatelé zápisu

Josef Machulda
Martin Vrátný

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 12/2019, 13/2019, 1/2020 a
2/2020). Dílčí položky jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO bylo informováno o bilanci hospodaření za 2019.

-

ZO schválilo prodej stavební parcely 1031/3 v Myšticích manželům Peltánovým z Buzic za
cenu 260,- Kč/m2 vč. nákladů na zpracování kupní smlouvy.

-

ZO odložilo projednání žádosti o koupi KN pozemku č. 336/1 v kú Myštice na příští
zasedání zastupitelstva obce s nutností zjištění orientačních nákladů na zhotovení
přístupové komunikace k tomuto pozemku.

-

ZO zamítlo žádost o odkoupení KN zemědělského pozemku 1157 v kú Myštice o výměře
cca. 8,4 ha.

-

ZO zamítlo žádost prodeje části KN zemědělského pozemku 1023 v kú Myštice.

-

ZO vzalo na vědomí ukončení nájemní smlouvy na provozování obchodu v Myšticích
s paní Vladimírou Čížková.

-

ZO vyhlásilo záměr pronájmu obchodu v Myšticích.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje KN pozemku 321/13 o výměře 65 m2 v kú Vahlovice za cenu
120,- Kč/m2. Jedná se o narovnání uživatelských vztahů po provedeném vyměřování
katastrálního operátu pro digitalizaci.

-

ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce s panem Martinem Vrátným.

-

ZO odpustilo nájemné za květen a červen nájemci hostince U Labutě.

-

ZO bylo informováno o výsadbě stromků a tvorbě oplocenek v obecních lesích a veřejných
prostranství ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Labuť Myštice.

-

ZO schválilo uzavření pracovní dohody s výše uvedeným mysliveckým spolkem.

-

ZO ukončilo působení krizové skupiny v souvislosti s coronavirovou situací. V průběhu
působení byly zajišťovány nákupy a rozvozy dotovaných obědů, distribuce roušek.
ZO děkuje všem, kteří přispěli svou pomocí a všem, kteří se podíleli na šití roušek
v první vlně coronavirové krize.

Vyvěšeno: 13. 5. 2020

9

sejmuto:
1 ze 2

-

ZO bylo informováno o: podané žádosti o proplacení dotace na nákup štípacího automatu;
stavbě přístřešku a úpravě prostranství za hasičskou zbrojnicí;
potřebě zprovoznit pumpy na obecních studnách;
potřebě navýšení počtu kontejnerů na bio odpad;
snížení ploch veřejných prostranství, která budou sečena a to
zejména z důvodů zachování podmínek pro podporu
biodiverzity a podporu stanovišť pro zachování živočišné a
rostlinné rozmanitosti, dále pak ve snaze zajistit odkvetení
rostlin, tak aby měly včely a další hmyz potravní stanoviště a
v neposlední řadě také v důsledku zajištění menšího odparu
vlhkosti a zadržení vody v krajině;

V Myšticích dne 13. 5. 2020
Tomáš Koželuh
starosta obce
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