Zápis
z VZOZ ze dne 22.6.2017 č. 11-35/2017 v Milčicích
Přítomni: p. Pícková, Jana Vopalecká, P. Ticháček, D. Bečvářová, P. Panuška
ing. A. Knězová, V. Pitule, T. Pícka
Omluveni: M. Vejvančická
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. 2017- plán oprav a akcí
5/ Schválení –
závěrečného účtu obce za rok 2016
- žádost o podporu na koupi paland – cca 10 tis Kč
- prodeje pozemku č.p. 825/25 – Jitce Kodýdkové
- dopis občanům – sekat při svých pozemcích
Bere na vědomí: kontroly hospodaření za r. 2016Výsledek kontroly hospodaření r.
2016 – „Na základě provedeného
přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Obce
Myslív za rok 2016 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě
vedla k přesvědčení, že hospodaření obce není ve všech
významných ohledech v souladu s hledisky
hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy“
6/ Různé – z pracovní schůzky:
- projednání ČOV Milčice + Kovčín – Smolík V.
- návrh na měřiče rychlosti v Myslívě a Milčicích
- svoz VO a NO – 3.6.2017 poděkování
- pracovníci z ÚP – rekonstrukce fary – v době deště
- dotace z KÚPK na projekt ČOV, střecha, vybavení SDH
- projednání stavu byt.domu čp. 92
- obsazení bytového domu č. 128, oprava bytu č. 7 – Strolený L.
- nové nádoby na plast a sklo
- fara – postupně zabydlovat a opravovat
7/ Plán akcí na II. pololetí
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr

9/ Usnesení č. 11-35/2017 ze dne 22.6.2017 v Milčicích
A/ Schvaluje:

1/ Prodej 7pozemku parc.č. 825/25 v k.ú. Myslív p. Jitce Kodýdkové
- záměr obce vyvěšen od 2.6. do 22.6.2017
- Prodej pozemku 1616/5 a st. pozemku 1936 – SJM Záleským
2/ Příspěvek na zakoupení palandy na faru - 10.000,- Kč
3/ Příspěvek na bustu Richarda Bohnela – 5.000,- Kč
4/ Příspěvek na pramici pro Myslivecké sdružení v Myslívě – 5.000.- Kč
5/ Rozeslání dopisů občanům se žádostí o sekání pozemků kolem svých
domů a zahrad
6/ Schválení zakoupení měřičů rychlosti v Myslívě a Milčicích
7/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016

B/ Bere na vědomí: 1/ Výsledek hospodaření za rok 2016- „Na základě provedeného
přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Obce
Myslív za rok 2016 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě
vedla k přesvědčení, že hospodaření obce není ve všech
významných ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými
v bodě III této zprávy“.

2/ Zprávu o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2017
3/ Zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání
4/ Informaci o zamýšlené ČOV v Milčicích, levná a účinná varianta
- dle zkušenosti z Újezda u Domažlic
C/ Ukládá:

1/ Zajistit finance na ČOV v obou obcích – p. Pícková
2/ Dokončit plánované úkoly na r. 2017- p. Pícková
3/ Dokončit osazení dopravních značek v obcích – p. Pícková
4/ Zajistit osazení měřičů rychlosti s p. Panuškou do 31.12.2017

V Milčicích dne 22.6.2017
Ověřili: p. Panuška P.
p. Pícka T.

Zapsal: Pavel Ticháček

