U s n e s e n í č. 23
ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 16. 12. 2020 v 16:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu v Myšticích
-

zapisovatel

Hana Machuldová

-

ověřovatelé zápisu

Josef Machulda
Lenka Ambrosová

-

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:

-

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 9/2020 – 12/2020). Dílčí položky
jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci.

-

ZO schválilo rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný kdy na straně příjmů a výdajů je částka
6.403.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 30. 11. 2020.

-

ZO schválilo střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 – 2024.

-

ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 18. 12. 2020 – 15. 1. 2021. Rozhodným datem je
pak 31. 12. 2020. Starosta obce jmenoval jednotlivé inventarizační komise.
hlavní inventarizační komise: předseda
členové
dílčí inventarizační komise č. 1.:

Lenka Ambrosová
Jiří Novák, Miroslav Dlabač

předseda
členové

Lenka Ambrosová
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
1 ze 3
Vyvěšeno: 18. 12. 2020

sejmuto:

-

ZO schválilo poskytnutí darů za rok 2020 Svazu tělesně postižených místní organizaci
Blatná ve výši 5.000,- Kč, Domovu seniorů Blatná ve výši 10.000,- Kč a panu Miroslavu
Plavcovi na provoz pojízdné prodejny ve výši 5.000,- Kč.

-

ZO schválilo poskytnutí daru na rok 2021 Oblastní charitě Strakonice ve výši 5.000,- Kč.

-

ZO schválilo prodej pozemku KN 321/13 v kú Vahlovice o výměře 65 m2 manželům
Rajnišovým, kteří jsou vlastníky přilehlého pozemku a jehož je prodávaný pozemek
součástí. ZO schválilo prodejní cenu ve výši 120,- Kč za m2, kdy kupující je povinen
zaplatit náklady spojené s realizací prodeje.

-

ZO schválilo pozastavení výběru nájmu provozovatelům hostince U Labutě v Myšticích,
a to zpětně od září 2020 až do odvolání.

-

ZO schválilo podání žádosti o dotaci do programu POV Jihočeského kraje na nákup herních
prvků pro děti a nákup tří kusů kontejnerů na bio odpad.

-

ZO schválilo spolupráci s firmou Agroteam České Budějovice při realizaci akce
„rekonstrukce cesty v Myšticích – Březí.“

-

ZO schválilo spolupráci s projektantem ing. Matějem Slováčkem při realizaci akce
„rekonstrukce cesty v Myšticích – Březí.“

-

ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Jiřím Novákem od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2022.

-

Ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska zastupitelstvo obce schválilo:

-

Akční plán pro oblast doprava a komunikace.
Akční plán pro oblast památky a sakrální stavby.
Akční plán pro oblast odpadové hospodářství.
Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace.
Akční plán pro oblast ochrany přírody.
Akční plán pro oblast rozvoje sportu.

-

ZO bylo informováno o: dodávce stolů a židlí od firmy nábytek Milan Bláha Blatná
do KD Myštice financované z dotace MAS SOB Blatná;
schválené žádosti o proplacení dotace na nákup štípacího
automatu a lesního navijáku ve výši 235 tis. Kč;
schválené dotaci na realizaci cesty v Myšticích – „Březí“ přes
SZIF za spolupráce s fa Agroteam České Budějovice;
vyúčtování dotace ve výši 230 tis. Kč přes POV Jihočeského
kraje na rekonstrukci komunikace „Lacinka;“
odložení realizace srazu seniorů na neurčito a zrušení tradiční
Mikulášské besídky;
rozvozu kalendářů seniorům a Mikulášských balíčků dětem;
výměně autobusové zastávky na Svobodce;
zrušení turnaje ve stolním tenise;
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-

ZO vyhlásilo záměr pronájmu pozemku KN č. 336/1 v kú Myštice. Záměr vyhlášen na
činnost výsadby ovocných stromů a provozování ovocného sadu.

-

ZO schválilo dodatek č. 4 s firmou Rumpold s.r.o. týkající se navýšení cen za skládkování
a svoz komunálního odpadu o cca. 15%.

-

ZO vyhlásilo záměr prodeje části pozemku KN č. 1070 o výměře 59 m2 a 1066/3 o výměře
2 m2. Oba v kú Myštice, kdy budoucí oddělené pozemky budou sloužit jako přístupová
cesta k nemovitosti st. p. č. KN 64 v kú Myštice.
Lesní hospodaření:

-

-

-

-

ZO vzalo na vědomí uzavření Dohody o provedení činnosti mezi Agrolesem obce Myštice
a Mysliveckým spolkem Labuť Myštice na realizaci těžebních prací v obecních lesích.
Vytěženo bylo cca. 100 m3 dřeva většinou znehodnoceného kůrovcem a suchem.
ZO bylo informováno o realizaci pěstebních prací, těžebních prací v obecních lesích a o
prodeji palivového dřeva, kdy náklady na služby byly ve výši cca. 25 tis. Kč a tržby
z prodeje palivového dřeva pak ve výši cca. 40 tis. Kč.
ZO bylo informováno o poskytnutí dotace na pěstební práce ve výši 7.550,- Kč a dotace na
Lesní hospodářský plán pro roky 2020 – 2029 ve výši 38.403,- Kč, kdy celkové náklady na
pořízení nového Lesního hospodářského plánu činily 65.055,- Kč.
ZO bylo informováno o podání žádosti o dotaci na pěstební práce a výchovné prořezávky
za rok 2020 ve výši cca. 48 tis. Kč.
ZO schválilo výši prodejních cen palivového dřeva od 1. 1. 2021, a to v následujících
hodnotách: samotěžba 100,- Kč (115,- Kč vč. DPH), dřevo ze skládky 300,- Kč (345,- Kč
vč. DPH), dovoz vyvážečkou v cca. 3 metry délky 400,- Kč (460,- Kč vč. DPH). Dovoz
pořezaného dřeva na délku jeden metr bude stanovován vždy individuálně dle logistiky.
Veškeré ceny jsou kalkulována za prostorový metr.

V Myšticích dne 18. 12. 2020
Tomáš Koželuh
starosta obce
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