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Vyvěšeno 6. 6. 2022 
 

U s n e s e n í  č. 32  
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 31. 5. 2022 v 16:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Lenka Ambrosová, Jana Mlíčková   

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:  8   
 

- ZO zamítlo žádost o prodej části lesního pozemku KN 1066/3 v kú Myštice s odůvodněním, 

že v současné době není v zájmu obce prodávat části lesů a pozemků aniž by to 

neznamenalo buď rozvoj obce, nebo jakýkoliv jiný zájem obce či daný prodej by případně 

nenarovnával vlastnické nebo uživatelské vztahy.  
   

- ZO Myštice po projednání  

I. bere na vědomí žádost o pořízení změny č. 2 územního plánu Myštice od společnosti 

M & H Granit, spol. s r. o., pana Ladislava Svojšeho a pana Milana Vevery;   

II. schvaluje pořízení změny č. 2 zkráceným postupem řízení a obsah změny č. 2 

v rozsahu výše uvedených žádostí; 

III. ZO Myštice rozhodlo že  

a) pořizovatelem změny č. 2 bude Obecní úřad Myštice, který si zajistí splnění 

kvalifikačních požadavků  

b) projektantem změny bude ing. Arch. Radek Boček  

c) určeným pořizovatelem pro pořízení změny č. 2 bude starosta obce Myštice 

Tomáš Koželuh 

IV.  ZO Myštice ukládá starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele zajistit 

zpracování a pořízení návrhu změny. Náklady na pořízení a zpracování změny 

ponesou výhradně žadatelé.  
 

- ZO schválilo pronájem/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 panu 

Jiránkovi, Kožlí čp. 9.   
 

- ZO bylo informováno o: 

- prozatím neúspěšném výběrovém řízení na provozovatele hostince U Labutě; 

- přípravě realizace dětského dne v sobotu 4. června; 

- schválených dotacích na lesní hospodářství; 

- těžbě, jarní výsadbě a údržbě oplocenek. 

 

V Myšticích dne 3. 6. 2022      

 

          Tomáš Koželuh 

          starosta obce 


