Usnesení:

VZOZ pod č.j. 18-2/2019

A/ Schvaluje:
1. Změnu č. 1 ÚP obce Myslív
a/ Čeps – zvýšení ochranného pásma kolem vedení VN 400 KočínPřeštice, ČEPs se bude podílet 50% (80 tis Kč) částkou
na pořízení ÚP
b/ stavební pozemky za poštou pro 2-3 RD, žádost p. Jaroslava
Štěrby
c/ schválení smlouvy č. 1 a č. 2 na provedení změny ÚP Obce
Myslív
d/ schválení koupě pozemků č. 1590/1 a 88/3 od p. Jitky Černé
2. Závod 40. ročníku Rally Pačejov 27.7. 2019
3. Závod Benda – 23. 3. 2019 – motocyklový závod
4. Závod RHKA - historických aut - 28.9. 2019 „Pro Adámka“
B/ Bere na vědomí:
1. ČOV Myslív – od 28.12. 2018 na úřadě v HD, k územnímu
rozhodnutí, nyní probíhá zaměřování tras ke stavebnímu povolení,
k upřesnění nákladů
2. Výstavba dětských hřišť- s certifikátem, z vlastních zdrojů v Myslívě, v Milčicích a v Loužné
3. Nabídka k podnikání – p. Biskupičová – výroba sýrů, vyjádří se
v průběhu dubna
4. Žádost o pracovníky z ÚP - p. Pícková, p. Jakabová, p. Polívka
5. Pokácení smrků na Drahách- nebezpečné viz žádost p. Šarocha
6. Žádost o dotaci na rekonstrukci OÚ, výměna WC, dlažby, obkladů,
omítek, podlah, snížení stropů, řešení vytápění – TČ – vzduchvzduch
7. Oplocení kolem studny v Myslívě, nejdříve vykácení smrků
napadených kůrovcem
8. - II. etapa oprav v KD – okna v bytě, schodiště, podlaha, nové
vchodové dveře, u moštárny a u kotelny, dveře do výčepu, podlahy
ve výčepu- dlažba, oprava omítek, vymalování
C/ Ukládá

1. Zajistit úpravu terénu po opravě vody v Milčicích – propadlý povrch
Termín do 31.3.2019, zodp. M. Pícková
2. Zajistit prořezání lip v Myslívě a v Milčicích –
Termín do 31.3.2019, zodp. M. Pícková
3. Zajistit opravu střechy na kiosku v Milčicích- výměnu krytiny a latí
Termín do 30.4.2019, zodp. M. Pícková

4. Napsat dopis na PK ohledně změny jízdních řádů – do 15.3 2019
5. Urgovat p. Pavla Mareše ohledně dopravního značení v Loužné,
připojit i žádost o posouzení nutnosti osazení měřičů rychlosti
v Milčicích a v Myslívě neprodleně zodp. M.- Pícková
6. Zajistit opravu komunikace v Chobotě, hráz rybníka do Milčic a
komunikaci z Milčic do Strážovic – 31.8. zodp. M. Pícková

V Myslívě dne 10. 3. 2019

Zapsala: Jana Vopalecká

