
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 

OBEC MISTŘICE 
U S N E S E N Í 

zastupitelstva obce Mistřice dne 30. 11. 2020 

číslo 14 

Zastupitelstvo   obce   s ch v a l u j e  
 

14/1 ověřovatele zápisu pana Zbyňka Magdálka a Martina Ondrůška    
 

14/2 – dnešní program a vyřazení bodů z programu:  
 

8. Pasportizace stavby č. p. 224 

11. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Javorovec 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplňující body programu: 

16. Žádost o příspěvek na novostavbu 

17. Žádost o prodej užívané plochy 

18. Smlouva o užívání anténního stožáru na Základní škole 

19. Rozpočtové opatření 4/2020 

20. Schválení podání žádosti na MMR, oprava cesty Větřák 

21. Jmenování a schválení inventarizační komise 
 

14/3 smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost E. ON: 

- kabelová smyčka NN za poplatek 4 000,- 

- venkovní vedení NN za poplatek 3 200,- 

- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro spol. E.ON přípojka NN 

za úplatu 1 000,- . 
 

14/4 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na hasičskou cisternu. Do konce roku bude zaplaceno  

        100 000,- zbytek v roce 2021. 
 

14/5 Zastupitelstvo obce Mistřice na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5)  

        písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební   

        zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č.   

        128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění, schvaluje dle §55a a §55b   

        zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění, pořízení Změny č. 1 Územního plánu  

       Mistřice zkráceným postupem a schvaluje její obsah uvedený v příloze č. 1“.  
 

14/6  smlouvu s RK Agentura Zvonek o prodeji pozemků v k. ú. Javorovec p. č. 20 výměra  

        313 m2 a část p. č. 255 – 1 187 m2. Celková výměra - 1 500 m2.      
 

14/7 prominutí nájmu z důvodu uzavření provozovny v souvislosti s COVID-19 pro: Nela  

        Kocábová Mistřice 98, hospůdka Na Tančáku – měsíční nájem 10 000,- Kč pro měsíc   

        listopad 
 

14/8 navýšení rozpočtu pro rok 2021 Základní škole Mistřice týkající se neinvestičních  

        nákladů na částku 620 000,- Kč. 
 

14/9 navýšení rozpočtu pro rok 2021 Mateřské škole Mistřice týkající se neinvestičních   

        nákladů na částku 730 000,- Kč 
 



14/10 záměr realizace areálu školní zahrada a prostranství před MŠ.  
 

 

14 /11 dodavatele na protipovodňová opatření společnost Crisis Consulting Uh. Hradiště a   

           pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

14/12 dodavatele na dětská hřiště společnost Hřiště CZ s. r. o. Brno a pověřuje starostu obce   

          k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

14/13 vícepráce a jejich proplacení – Vyskočil, parkoviště 231 700,- Kč bez DPH a vícepráce  

          a jejich proplacení na komunikaci (zvýšený počet obrubníků, přídlažba, odvodňovací   

          žlaby, kamenivo), cena 300 412,- Kč bez DPH. 
 

14/14 zamítnutí žádosti o příspěvek na novostavbu z důvodu nedodržení podmínek. 
 

14/15 výkup části pozemku p. č. 4594/2 a část p. č. 58 – šíří pozemku 5 m, a prodej části 

pozemku p. č. 4594/1 výměra 124 m2. Bude dořešeno po geometrickém změření. 
 

14/16 užívání pozemku p. č. 4594/1 k. ú. Mistřice I  
 

14/17 uzavření Smlouvy o užívání anténního stožáru na Základní škole Mistřice se  

         společností SITKOM, s.r.o České Budějovice. 
  

14/18  – Rozpočtové opatření 4/2020 
 

14/19 podání žádosti o dotaci akce „Stavební úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ do  

          Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
 

14/20 podání žádosti o dotaci akce „REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ V UL. ŽLÉBEK- 

          MISTŘICE“ do Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
 

14/21 Plán inventarizace za rok 2020 a jmenování inventarizační komise: 

          předseda – Ing. Jiří Huňka 

          člen komise: Mgr. Hana Trčková, Jana Tomečková, Petr Blažek, Ing. Vlastimil Jánoš  

 
 

 

 

 

 

 
...................................................                 ....................................................... 

      místostarosta             starosta   


