Zápis č. 2-26/2015
veřejného zasedání OZ dne 27. 3. 2015 v Myslívě
Přítomni: pp. Pícková Marie, Václav Kříž, Dana Bečvářová,
Ticháček Pavel, ing. Knězová Alena,
Pitule Václav, Pícka Tomáš, Vopalecká Jana, Petr Panuška
Program: 1/ Zahájení, přivítání – Pavel Ticháček
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – p. Pícková
4/ Schválení rozpočtových změn č.1 k 25. 2. 2015
Schválení výběrové komise na zakázku – Oprava místní komunikace
Plnění rozpočtu 2015
5/ Různé
6/ Plán kulturních a společenských akcí
7/ Diskuse - p. Jaroslav Zikmund (22.5.1916 – 9 .4.2005)
8/ Usnesení
9/ Závěr
1/ Zahájení, přivítání – Pavel Ticháček
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele – Pavel Ticháček
3/
-

Kontrola usnesení z minulého zasedání – p. Pícková
kácení dubů u čp. 10 složité, podzim
výměna střešní krytiny na kapličce v Milčicích – léto + střecha na čekárně
výsprava komunikace spolu s balenou v Myslívě
kácení 3 lip u hasičárny v Milčicích – proběhne do 31.3.2015
reproduktory u Cabanů + oprava v Myslívě – duben
propustek na Myslív nelze – velké kameny v cestě
prořezání náletů a starých dřevin na cestě do Strážovic a u hřiště – duben
propustek k Tauchenům - hotový

4/ Schválení rozpočtových změn č.1 k 25. 2. 2015 viz příloha – J. Vopalecká
Schválení bezúplatného převodu pozemku č.p. 117/2 – před garáží
Schválení 3 členné komise k zakázce – „Myslív – oprava MK“ – návrh
Předseda: Pavel Ticháček, místopředs. Zdeněk Moravec, členové Václav Hulec,
zapisovatel Veronika Havlíková
Plnění rozpočtu 2015
oprava komunikace, chodníky – Silnice Klatovy cca 880 tis Kč – po výměně
vodovodního potrubí bude vyspravena část komunikace a chodník kolem
hostince. Část komunikace ke hřbitovu bude ohraničena obrubníkem,
v dalším období bude zpevněn povrch – parkování pro návštěvy hřbitova
- střecha kaplička Milčice 200 tis Kč – bude provedena v letním období,
zároveň bude opravena i střecha na čekárně v Milčicích
-

-

-

projekt na přestavbu školy v Myslívě bude zhotoven během roku 2015
zemní práce a opravy kanalizace a vodovodu – vyhotoven popis kanalizační
sítě, geometricky zaměřen, v Milčicích počítáme spolu s obcí Kovčín
vybudovat ČOV, projekt v r.2015
úklid obcí – zaměstnáme 6 pracovníků z ÚP Klatovy, sekání, úklid,
vysekávání náletů

5/ Různé – Územní plán k předložení k veřejnému projednávání – jaro 2015
- komunikace Kramolín – Myslív, několik jednání s SÚS, p. Král a p. Švec
mají požadavky pozemek a vjezdy, zpoždění projektu, zhotovení komunikace
jaro 2016
- situace kolem garáže – změna využití pozemku 117/2 – ostatní plocha
- zároveň schválit bezúplatný převod od státu
- kácení stromů Myslív – 2 lípy u pomníku a 1 u křížku pod hospodou
- 3 ks v Milčicích u hasičské zbrojnice
- úpravy v bytovém domě čp. 92 – komín a plesnivějící zeď
6/ Plán kulturních a společenských akcí
- Stehlíkův pochod 11.4.
- Odhalení pamětní desky dne 3.5.
- Má vlast 9.5. zájezd
7/ Diskuse - Marie Pícková připomněla přítomným, že se p. Jaroslav Zikmund
(22.5.1916 - 9.4.2005) v době působení v období 1960 - 1964 jako
tajemník, v letech 1964 -1976 jako předseda MNV v Myslívě
zasloužil o výstavbu těchto objektů v Myslívě : prodejna Jednoty
kultur. dům, hřiště a tribunu, mateřskou školku, vodovod a
kanalizaci,
koupaliště a střelnice, úprava návsi – obrubníky, pošta- přestavba
z garáží, úprava hřbitova, nástavba školy, hasičská zbrojnice
Nehodiv: úprava návsi – zbourání starých objektů,
Milčice: požární nádrž
Loužná: úprava návsi
Kovčín: požární nádrž
Jeho památka byla uctěna minutou ticha.
Dále p. Pícková všem přítomným občanům připomněla důležité akce
připravované na jarní období - Stehlíkův pochod v sobotu 11. dubna od 10
hodin,
připravujeme 3 výstavy na OÚ v Myslívě – Stehlík v proměnách času, - Edici
STÍN p. Dominika Mačase, redaktora ČR Plzeň a výstavu kreseb Nehodivského
rodáka ing. Václava Hlaváče.
K 70. výročí ukončení 2. sv. války a osvobození našich obcí odhalení
pamětních
desek americké armádě a p. Františku Wawrečkovi, čestnému občanovi
Myslíva
v neděli 3. května. Připravujeme i publikaci k osvobození Myslíva, pohlednice
a
víceletý kalendář „Z Normandie přes Ardeny až k nám…“
Opět chystáme zájezd do Prahy na Vyšehrad na výstavu Má vlast v sobotu 9.
května.

P. Pícková vysvětlila přítomným i problémy kolem převodu pozemku 117/5

před
¨

v průběhu

garáží, musí se změnit využití pozemku, nelze převádět ornou půdu. Čekáme na
vyjádření ŽP v Horažďovicích. Ohledně generální opravy komunikace Myslív –
Kramolín byla všem přítomným přednesena řada setkání a jednání s dotčenými
vlastníky pozemků pod komunikací, stejně jako problémy s tím spojené.
P. Kateřina Švecová se ptá, zda by šla zasypat váha zdejšího zemědělského
družstva. P. Pícková uvedla, že ano po dohodě s majiteli.
P. Václav Pitule ml. se ptá, zda by se mohl udělat nižší nájezd na chodník u
hostince – invalidní občané. P. Pícková slíbila provedení.
Pokácení dvou lip u pomníku, v Milčicích dvě až tři lípy u hasičské zbrojnice,
dvě lípy u kapličky v Milčicích - oprava střechy.
P. Jana Nedvědová se ptá na postup opravy bývalé školy. P. Pícková odpovídá,
že máme hotovou studii, budeme zadávat vypracování projektu pro stavební
povolení a zároveň žádat o dotaci – možno až 650 tis na bytovou jednotku.
Počítáme se sedmi byty a jednou společenskou místností.
Kontejner u hřbitova je pouze na odpad hřbitovní.
P. Marie Soukupová připomněla prodloužení vodovodního potrubí do středu
hřbitova. P. Pícková potvrdila provedení do 30.4.2015.
P. Sládek se ptá na domovní kontejnery, p. Pícková odpovídá, že budou
léta. P. Pitule se ptá na pojízdnou prodejnu masa, která jezdí do Kramolína, p.
Pícková zjistí podrobnosti.

8/ Usnesení
A/ OZ schvaluje 1/ Rozpočtové změny č.1 k 25. 2. 2015
2/ Komisi k zakázce – „Myslív – oprava části MK“
Předseda:
Pavel Ticháček
Místopředseda: Zdeněk Moravec
Člen:
Václav Hulec
Zapisovatel Veronika Havlíková
B/ Bere na vědomí 1/ Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
2/ Zprávu o zaměření kanalizační sítě
3/ Situaci kolem komunikace Kramolín - Myslív
4/ Plán akcí na jaro 2015

C/ Ukládá

1/ Dokončit kácení stromů v Myslívě a Milčicích
2/ Prodloužit vodovod na hřbitově
3/ Zjistit bezbariérový přístup do hostince
4/ Zavezení váhy u Sládků
5/ Zajišťovat akce podle plánu a finan. stavu

9/ Závěr: p. Marie Pícková poděkovala všem přítomným za hojnou účast a jednání ukončila.

V Myslívě dne 27.3.2015
Ověřili: Václav Kříž
Václav Pitule

Zapsala: Alena Knězová

