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U s n e s e n í  č. 29 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 24. 11. 2021 v 16:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Lenka Ambrosová 

     Martin Vrátný 

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:  8   
 
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 5/2021 – 11/2021). Dílčí položky 

jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2022, který bude následně vyvěšen.  
 

- ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 15. 12. 2021 – 15. 1. 2022. Rozhodným datem je 

pak 31. 12. 2021. 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 Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhlášku 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku 

podle kapacity soustřeďovacích prostředků za odpad) s  účinností od 1. 1. 2022. ZO 

souhlasilo s posílením počtu sběrných nádob na tříděný odpad v roce 2022.  
 

- ZO schválilo uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy 

s městem Blatná za cenu 2.000,- Kč za jedno řízení.  
 

- ZO schválilo navýšení příspěvku Svazku obcí Blatenska ze 70,- Kč na trvale žijící osobu 

na 90,- Kč za trvale žijící osobu.  
 

- ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 

EG.D. a.s.. č. P-001030068950/001-EPPI, kdy budou dotčeny uložením kabelu NN 

pozemky č. 134/2 a 744/1 v kú Myštice pro účel napojení stavby manželů Hoblových 

v Myšticích.  
 

- ZO schválilo poskytnutí balíčků seniorům. ZO schválilo poskytnutí dárkových balíčků 

dětem ku příležitosti sv. Mikuláše.  
 

- ZO bylo seznámeno s problematikou ukládání kabelů NN ve Výšicích, kdy zde bude firma 

EG.D, a.s. realizovat pouze dílčí úseky pokládky kabelů NN v jehož důsledku bude obci 

znemožněno provozovat veřejné osvětlení. Obec bude nucena řešit veřejné osvětlení jiným 

alternativním způsobem.  
 

- ZO schválilo podat žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

na nákup veřejného osvětlení se solárním zdrojem a měřičů rychlosti.  
 

- ZO bylo informováno o realizaci vyúčtování akce Výměna herních prvků pro děti 

podpořené z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a přípravy podkladů pro 

vyúčtování dotace na realizaci lesní cesty v „Březí“ v Myšticích.  
 

- ZO bylo informováno o převodu realizované polní cesty Dvoretice-Skaličany do majetku 

obce od Pozemkového úřadu Strakonice. Úsek v katastrálním území Skaličany bude 

realizován po dokončení pozemkových úprav v kú Skaličany.   
   

- ZO bylo informováno o vývoji investice v Investičních fondech Amundi a předpokladem 

přípisu dividend z akciových fondů na účet obce za rok 2021.  
 

- ZO bylo informováno o schůzi nájemníku bytového domu čp. 35 v Myšticích se zástupci 

obce. ZO bylo informováno o navýšení příspěvků do fondu oprav v celkové výši 9.000,- Kč 

každý měsíc, o jmenování nového domovního důvěrníka a o potřebě realizovat revizi 

zateplení pláště budovy a případně toto zateplení opravit.   
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V rámci lesního hospodaření bylo realizováno následující: 

- byl proveden úklid pasek po zimní těžbě; 

- bylo provedeno zaplocení všech vytěžených ploch; 

- byla provedena dílem jarní, dílem podzimní výsadba stromků; 

- ceny stromků oproti minulým letům výrazně podražily;    

- odhad kůrovcem napadeného smrkové porostu je cca. 150 m3; 

- těžba tohoto dřeva proběhne v průběhu zimního období; 

 

     

 

 

V Myšticích dne 27. 11. 2021 

 

 

 

          Tomáš Koželuh 

          starosta obce 

 

 

 

 


