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U s n e s e n í  č. 27 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 28. 6. 2021 v 16:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Miroslav Dlabač 

     Lenka Ambrosová 

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:  6  
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 4/2021). Dílčí položky jsou 

uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření Obce Myštice za rok 2020. Audit provedla firma AUDIT & CONSULTING 

s.r.o., Přibram (návrh závěrečného účtu vyvěšen dne 9. 6. 2021) se souhlasem s celoročním 

hospodařením bez výhrad. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
 

- ZO schvaluje účetní závěrku za rok za rok 2020 s hospodářským výsledkem (zisk) 

2.512.421,70 Kč. Bilance hospodaření byla na straně výnosů (příjmů) 7.691.703,14 Kč a na 

straně nákladů (výdajů) 5.179.281,44 Kč.   
 

- ZO schválilo účetní uzávěrku fa Agroles obce Myštice s.r.o. za rok 2020. Byl vykázán 

výsledek hospodaření -81.458,- Kč, kdy příjmy byly ve výši 59.350,- Kč a výdaje byly ve výši 

140.808,- Kč.  
     

- ZO schválilo prodej: 

 pozemku č. 195/10 v kú Myštice o výměře 202 m2 odděleného od pozemku KN 195/1 

v kú Myštice za cenu 120,- Kč za m2 (kupující Martin Holub).  

 pozemku č. 710/5 v kú Myštice o výměře 720 m2 odděleného od pozemku KN 710/1 

v kú Myštice za cenu 120,- Kč za m2 (kupující Tomáš Koželuh).  

 pozemek KN č. 5 v kú Vahlovice o výměře 29 m2 (kupující Ondřej Skolek).  

Ve všech výše uvedených případech se jedná o narovnání vlastnických a uživatelských 

vztahů po realizaci pozemkových úprav a realizaci nového zaměření intravilánu pro 

následnou digitalizaci. 
 

- ZO schválilo prodej:    

 pozemek KN č. 1025/1 v kú Myštice o výměře 487 m2 za cenu 120,- Kč za m2 

(kupující František Žák).  

 část pozemku č. 1066/3 v kú Myštice o výměře 2 m2 za cenu 120,- Kč za m2 (kupující 

Olina Burgerová).  

 část pozemku č. 1070 v kú Vahlovice o výměře 59 m2 za cenu 120 Kč za m2 (kupující 

Olina Burgerová).  
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- ZO schválilo pronájem apartmánu v zájezdním hostinci U Labutě v Myšticích s podmínkou 

přepisu odběrového místa el. energie na budoucího nájemce za měsíční nájemné ve výši 

3.500,- Kč (nájemce Josef Machulda).    
 

- ZO schválilo dar Svazu tělesně postižených, místní organizaci Blatná ve výši 5.000,- Kč a 

Domovu pro seniory Blatná ve výši 10.000,- Kč.  
 

- ZO schválilo pronájem části pozemku KN 1145 o výměře 600 m2 v kú Vahlovice za účelem 

zřízení zahrady. Cena za pronájem byla stanovena na cenu pachtovného zemědělských 

pozemků. Pachtovní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2022 (nájemce/pachtýř Jan 

Kovařík z Blatné).  
 

- ZO schválilo prodej lůžkovin a dvou postelí z pronajatého apartmánu. Cena prodávaného  

byla stanovena na 2/3 pořizovací ceny.   
 

- ZO bylo informováno o: 

-  opravě střechy, okapů a podhledů na bytovém domě čp. 35; 

- pokračujících pracích na polní cestě Dvoretice - Skaličany, kterou realizuje a financuje  

Pozemkový úřad Strakonice prostřednictvím dotace ze  Státního zemědělského 

intervenčního fondu; 

- podané žádosti o proplacení dotace ve výši na nákup stolů a židlí do KD v Myšticích; 

- porostu napadeném kůrovcem  u Výšic a jeho likvidaci;  

- podání žádosti o dotaci na hospodaření v lesích ve výši 94.000,- Kč;  

-  nárůstu výkupních cen dřeva; 

- zahájení platby nájmu za pronájem hostince U Labutě od července 2021.  

 

     

 

 

V Myšticích dne 30. 6. 2021 

 

 

 

          Tomáš Koželuh 

          starosta obce 


