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U s n e s e n í  č. 33  
 

ze schůze zastupitelstva obce Myštice, konaného dne 15. 6. 2022 v 16:00 hodin v kanceláři 

obecního úřadu v Myšticích 
 

- zapisovatel   Hana Machuldová 

 

- ověřovatelé zápisu  Miroslav Dlabač, Jana Mlíčková   

 

- Počet přítomných členů zastupitelstva obce:  6  
 

- ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami (změna č. 1/2022, 2/2022, 3/2022 a 4/2022). 

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 2021. Audit provedla firma AUDIT & CONSULTING 

s.r.o., Přibram (návrh závěrečného účtu vyvěšen dne 20. 5. 2021) se souhlasem s celoročním 

hospodařením bez výhrad. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
 

- ZO schvaluje účetní závěrku za rok za rok 2021 s hospodářským výsledkem (zisk) 

1.897.801,06 Kč. Bilance hospodaření byla na straně výnosů (příjmů) 10.884.878,09 Kč a 

na straně nákladů (výdajů) 8.987.077,03 Kč. 
 

- ZO schválilo účetní uzávěrku fa Agroles obce Myštice s.r.o. za rok 2021. Byl vykázán 

výsledek hospodaření (zisk) 113.824,08 Kč, kdy příjmy byly ve výši 801.204,06 Kč a výdaje 

byly ve výši 687.379,98 Kč.  
 

- ZO zamítlo poskytnutí daru Lince bezpečí z.s. se sídlem Praha 8 Bohnice.  
 

- ZO schválilo poskytnutí daru Domovu pro seniory Blatná ve výši 10.000,- Kč a Svaz tělesně 

postižených, místní organizaci Blatná ve výši 5.000,- Kč.  
 

- ZO odložilo rozhodování o hledání investičních příležitostí pro uložení volných finančních 

prostředků na příští zasedání.  
 

- ZO pověřilo starostu a oba místostarosty realizací výběrového řízení na dodavatele 

solárních lamp veřejného osvětlení v rámci dotačního akce Program rozvoje venkova 

Jihočeského kraje. Dále bylo zastupitelstvo informováno a výrazném snížení dotačních 

prostředků z tohoto programu v rámci celého Jihočeského kraje.  
   

- ZO schválilo navýšení dárkových poukázek dávaných ku příležitosti životních výročí na 

1000,- Kč od roku 2023.   
 

- ZO bylo informováno o možném přechodu z kontejnerového ukládání směsného odpadu na 

popelnicový, kdy s bližšími podmínkami bude zastupitelstvo seznámeno na příštím 

zasedání. Popelnicový systém by měl být v budoucnu levnější než kontejnerový.    
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- ZO schválilo převod hasičských peněz vedených na účtu obce na účet, který bude založen 

v Komerční bance. Založení účtu zajistí místostarosta obce a starosta místního SDH pan 

Miroslav Dlabač. 
 

- ZO vyslovilo poděkování organizátorkám dětského dne, který se konal v sobotu   

4. června u dětského hřiště v Myšticích.   

 

 

 

 

V Myšticích dne 17. 6. 2022      

 

 

 

          Tomáš Koželuh 

          starosta obce 


