Zápis č. 4-28/2015
veřejného zasedání OZ dne 25. 9. 2015 v Myslívě
Přítomni: pp. Pícková Marie, Michaela Vejvančická, Bečvářová Dana, Pícka Tomáš,
Ticháček Pavel, ing. Knězová Alena, Mgr. Vopalecká Jana
Nepřítomen: p. Pitule Václav, Panuška Petr
Program: 1/ Zahájení, přivítání
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ Plnění rozpočtu r. 2015, rozpočtové změny š. 5 a 6/2015
Plán na zakoupení bytovky čp. 128 od Klatovského rybářství.
5/ Plán kulturních a společenských akcí
6/ Různé

7/ Diskuse 8/ Usnesení

9/ Závěr

1/ Zahájení, přivítání – Pavel Ticháček
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele – Pavel Ticháček
Návrhová komise – Dana Bečvářová, Tomáš Pícka
Ověřovatelé – M. Vejvančická, Jana Vopalecká, zapisovatelka – A. Knězová
V tomto bodu informovala p. Pícková o složení mandátu p. Václava Kříže z
Milčic: dle výsledku voleb byla další postupující zvolena p. Michaela
Vejvančická, která nabídku na dosazení do zastupitelstva v Myslívě přijala.
Složila poslanecký slib a zapsala se do knihy zápisů. Dále zasedání
pokračovalo podle programu.
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – p. Pícková
- výsprava komunikace spolu s balenou v Myslívě trvá
- dokončit kácení lip u pomníku v Myslívě do 31.3.2016
- zavezení váhy v Myslívě je zbytečné, nebude provedeno
- oprava komunikace Myslív – Kramolín - trvá
4/ Plnění rozpočtu 2015 – M. Pícková
Hlavní úkol letošního roku - výsprava obecních ploch a oprava obrubníků kolem
kostela na návsi v Myslívě přesuneme na jaro 2016. Nejdříve je nutné vyměnit
vodovodní potrubí položené v dotčené části Myslíva. Toto bude provedené do
konce listopadu 2015. Dále jsme zajistili výměnu krytiny na kapličce v
Milčicích, byly vyměněny i některé části krovu, cena 200 tis Kč. Do konce roku
chceme vyměnit střechu na čekárně v Milčicích a obílit. OÚ zaměstnává celkem
pět pracovníků z Úřadu práce – paní Marii Mannovou, Ivanu Hulcovou, Janu
Hanzlíkovou, Zdeňka Moravce a Aleše Polívku, kteří provádějí úklid trávy a
listí, drobné opravy, výseky obecních cest – k Novému Dvoru apod. Obec
uvažuje o koupi bytového domu od Klatovského rybářství za cca 2 mil Kč. Bude
předmětem dalšího jednání. Obec Nehodiv a Polánka požádala o zajišťování
požární ochrany pro svoji obec zásahovou jednotkou z Myslíva. Bude sepsána
smlouva o sdružení prostředků mezi obcemi a roční poplatek bude 3 tis. Kč.
Obec bude dlouhodobě pracovat na projektu přestavby školy na bytové
jednotky, projekt na výstavbu ČOV v Myslívě a Milčicích.

5/ Plán kulturních a společenských akcí- v sobotu 17.10. se koná 24. ročník výstavy
EX-Myslív, všichni občané budou osobně osloveni a vyzváni k účasti na soutěži.
Jako odměnu připravujeme zájezd do Klatovského divadla a do Prahy na
muzikál. Dále do konce roku plánujeme drakiádu, lampionový průvod,
slavnostní večer s vyhlášením výsledků soutěže „Paměť krajiny 2015“, dále
koncert ke cti sv. Cecilie, který je již tradicí. Výtěžek je věnován na opravu
varhan v kostele v Myslívě, Mikulášskou besídku, myslivecký ples a
Silvestrovskou zábavu.
6/ Různé : seznámení občanů s body jednání pracovní schůzky dne 17.9.2015
- koupě bytového domu čp. 128 od rybářů
- výměna a nové osazení dopravních značek v obcích
- výroba nových čekáren v Myslívě a Loužné 200 tis Kč dotace z Plzen. kraje
- inventarizace majetku, přibyly kapličky v Milčicích a v Loužné
- oprava střechy na kapličce v Milčicích, zbývá střecha na čekárně
- územní plán – po závěrečném projednávání, bude ukončen v r.2016
- ukončení smlouvy s Honebním spolkem Milčice – střelnice
- stížnosti Vejlupkovi x Skalovi – Milčice, Koželuhovi x Jankovský – Loužná,
- Duban x Sládek F. – Myslív
- výroba turistických známek – rozpracováno
- nebezpečný a velkoobjemový odpad – 26.9.
- EX-Myslív 17.10.2015
- projednání žádosti o pomoc při opravě budovy zdravotního střediska
v Pačejově – zamítnuto
- informace o průběhu řízení „Revitalizace vodního díla“ - rybníky
7/ Diskuse P. Václav Pitule je proti příspěvku na opravu ZS v Pačejově, budovu vlastní
obec Pačejov, souhlasí s příspěvkem na pořízení konkrétního přístroje.
Ing. Dana Moravcová se ptá na ČOV pod Myslívem, tato ČOV byla pouze
v návrhu, plánuje se kořenová v oblasti mezi komunikací a FWE 1. Druhá ČOV
hlavní ve v Územním plánu pod rybníčkem na Drahách a měla by čistit vody od
křižovatky v parku dolů včetně Drah. Na občana s trvalým pobytem se získá 80
tis Kč dotace. P. Pícková informuje přítomné o povinnosti předložení
dokumentace k septikům nebo žumpám, a k uzavření smlouvy s Obcí Myslív o
likvidaci odpadních vod od jednotlivých objektů.
P. Roman Kašpar se ptá, zda se plánuje zavedení plynu, p. Pícková odpovídá –
určitě nebude. Dále se ptá na otázku emigrantů, p. Pícková – zatím se v žádném
případě obcí tato problematika netýká.
P. Jaroslav Ticháček nesouhlasí s koupí bytového domu, obec bude mít další
náklady na opravy. Dále se připojuje i p. Kupka s nesouhlasem.
P. Roman Kolařík souhlasí s koupí bytového domu čp. 128, navrhuje přestavbu
na dům pro seniory. P. Pícková oponuje s tím, že jsou tam velké byty 3+1
s garáží, dále je nevhodná poloha do kopce. Bývalá škola je uprostřed obce,
malé byty 1+KK nebo 1+1, dostupnost všech služeb – pošta, obecní úřad,
prodejna, hostinec, zastávka. P. Roman Kašpar připomíná smlouvu s Modrou
pyramidou a Obcí Myslív. P. Lenka Kašparová připomíná přítomným nutnost
neparkovat před vjezdem do čp. 3, p. Pícková doporučuje dát na vrata zákaz
parkování. P. Václav Pitule se ptá, kdy bude opravena cesta do Nového Dvora,
p. Pícková odpovídá, že do konce října, čekali jsme na pomoc z TZK – doprava
balené.

8/ Usnesení: č. 3-25/2015 ze dne 25.9.2015

Obecní zastupitelstvo
A/ Schvaluje

1/ Smlouvu o sdružení prostředků s Obcemi
Nehodiv a Polánka od 1.1.2016
2/ Další jednání o koupi bytového domu čp. 128

B/ Bere na vědomí

1/
2/
3/
4/

C/ Ukládá

1/ Opravit komunikaci do Nového Dvora do 31.10.2015
2/ Doplnit a vyměnit dopravní značky dle návrhu p. Panušky do
31.12.2015

Plnění rozpočtu r. 2015
Rozpočtové změny č. 5 a 6 /2015
Informaci o stavu dotací 2015
Zařazení kapliček do inventarizace za 1,- Kč

9/ V závěru zasedání p. Jana Vopalecká poděkovala za velkou účast a konstruktivní diskusi a
jednání ukončila.
V Myslívě 29.9.2015
Ověřili: p. Tomáš Pícka
p. Dana Bečvářová

Zapsala: Ing. Alena Knězová

