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U s n e s e n í  č. 30 
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 15. 12. 2021 v 16:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Josef Machulda, Jana Mlíčková   

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:  9   
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 12/2021 a 13/2021). Dílčí položky 

jsou uvedeny v rozpočtové dokumentaci. 
 

- ZO schválilo rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, kdy na straně příjmů i na straně výdajů 

je částka ve výši 6.768.000,- Kč.  
 

- ZO schválilo prodej prodej pozemku KN č. 663/12 o výměře 85 m2 v kú Vahlovice, 

odděleného geometrickým plánem č. 274-53/2021 od pozemku KN č. 663/4 za cenu 70,- 

Kč/m2 žadatelce Radce Višničkové. Stanovená cena odpovídá schválené ceně viz. Usnesení 

č. 19 ze dne 16. 11. 2016, kdy byl již jednou tento prodej vyhlášen. Z důvodů realizované 

digitalizace intravilánu však nedošlo k finálnímu prodeji a musel být geometrický plán 

vytvořen znovu, neboť po realizaci digitalizace došlo k odchylkám ve výměrách 

předmětných pozemků. Schválená cena tedy odpovídá původní schválené ceně z roku 2016.  
   

- ZO Myštice po projednání: 

I. Bere na vědomí povinnost obce Myštice vyplívající z § 5 odst. (6) zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) o 

soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím 

vyhodnocování. 

II. Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) 

stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání 

územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. 

III. Schvaluje dle § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona podání žádosti o zpracování 

„Zprávy o uplatňování Územního plánu Myštice“ Městskému úřadu Blatná -  odbor 

výstavby a územního plánování, který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 

55 odst. (1) stavebního zákona. 

IV. Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) 

stavebního zákona zastupitele obce, Tomáše Koželuha, jako určeného zastupitele, 

který bude po dobu zpracování a projednávání „Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Myštice“ spolupracovat s pořizovatelem.   
 

- ZO vyhlásilo záměr pronájmu/pachtu na pozemky 1271 o výměře 0,63 trvalý travní porost 

a 1273 o výměře 0,44 trvalý travní porost v kú Kožlí za cenu odpovídající 3.000,- Kč/ha.  
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- ZO schválilo provozní řád dětského hřiště. 
 

- ZO pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 5 ke smlouvě o komplexním zabezpečení 

odstranění odpadu s firmou Rumpold-P s.r.o. Příbram.  
 

- ZO schválilo uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem Josefem Machuldou na 

rok 2022.  
  

- ZO schválilo poskytnutí finančního daru provozovateli pojízdné prodejny Plavcovi 5.000,- 

za rok 2021 a poskytnutí daru Oblastní charitě Strakonice ve výši 5.000,- na rok 2022. 
 

- ZO bylo informováno o: 

- ukončení provozu místního obchodu se smíšeným zbožím; 

- distribuci dárkových balíčků důchodcům a dětem ku příležitosti sv. Mikuláše; 

- možném ukončení nájemního vztahu s provozovatelem hostince v Myšticích; 

 

 

V Myšticích dne 17. 12. 2021      

 

 

          Tomáš Koželuh 

          starosta obce 


