Zápis čj. 59-23/2014
z veřejného zasedání OZ konaného dne 26.9.2014 v Myslívě
Přítomni: pp. Pícková Marie, Vopalecká Jana, Vodička Mir. Bečvářová Dana, Ticháček P.,
Vejvančická M., ing. Moravec Fr., Šebesta L., Panuška Petr
Omluveni:
Program: 1/ Zahájení - p. Pavel Ticháček – přivítání hostů
2/ Návrh a schválení programu jednání a návrh na zvolení návrhové komise a
ověřovatele, jmenování zapisovatele - p. Pavel Ticháček
3/ Kontrola úkolů usnesení z minulého zasedání - p. Pícková
zajistit zvonění v kapličce – poledne a večer – ihned p. Pícková
zpracování projektu na přestavbu školy, poptávka – Pícková
zajistit opravu komunikace kolem FVE Loužná za pomoci dotace z SZIF
4/ Návrh na schválení rozpočtových změn č. 6 a 7 k 26. 9. 2014 – p. Pícková
Návrh na prodej pozemku č. 1072 v k.ú. Myslív- přístup k nemovitosti
Projednání a odsouhlasení změn ÚP Obce Myslív, Milčice a Loužná
Návrh na schválení příspěvku na činnost SDH Myslív
5/ Různé Vysvětlení uzavírání smluv vlastníků nemovitostí s provozovatelem kanalizace
Akce r. 2014
Shrnutí volebního období 2010 – 2014
Plán obnovy vesnic 2015 - 2020
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
1/ Přivítání provedl p. Pavel Ticháček, seznámil přítomné s programem a konstatoval, že je
přítomno 9 zastupitelů, VZOZ je usnášení schopné
2/ Dále navrhl členy návrhové komise ing. F. Moravce a P. Panušku, ověřovatele zápisu
p. J. Vopaleckou. a M. Vodičku. Zapisovatelem jmenoval p. Veroniku Havlíkovou
3/ Kontrola usnesení z minulého OZ
.
- Zvonění v kapličce v Loužné – zodp. M. Pícková - úkol trvá
- Projekt na přestavbu školy - zodpovídá M. Pícková– úkol trvá
- Oprava komunikace kolem FWE za pomoci dotace – Pícková – úkol trvá
4/ Návrh na schválení rozpočtové změny č .6 a 7 k 26. 9. 2014 M. Pícková
Schválení prodeje pozemku č. 1072 v k.ú. Myslív – Jan Víšek
Schválení změn v Územním plánu – zakreslení vodovodů TZK, N. Dvůr, Dráhy,
změna stavebních pozemků- ing. Moravec, za poštou, 116/4 (u Ptáčků)
Nedvědovi, Vavrečkovi, Piherovi, Žítkovi
Schválení částky 15 tisíc Kč na činnost SDH Myslív – masopust a pouťová
zábava – v posledních letech jsou tyto akce prodělečné
5/ Projednání Územního plánu obcí Myslív, Milčice a Loužná - význam
Seznámení přítomných občanů s uzavřením smluv na odvádění odpadních vod. P.
Pícková vysvětlila občanům nutnost dle nového Občanského zákona uzavření smlouvy o
likvidaci odpadních vod z nemovitosti se správcem místní kanalizace, což je Obce Myslív.
Každý vlastník musí podle smlouvy doložit doklad o vyvezení žumpy či septiku, nebo

předložit výsledky zkušební laboratoře o provozu DČOV. Do budoucna se podmínky
likvidace odpadních vod budou zhoršovat, proto navrhujeme do dalších let zpracovat projekt a
vybudovat obecní ČOV pro větší část Myslíva. Pro horní část obce navrhujeme vybudovat
kořenovou čističku, aby se nemusely ničit komunikace po obci.
Akce v r. 2014 - - masopustní průvod, zábava
3.3. - divadelní představení Plánice
12. dubna pochod na Štírku
20. dubna – rybářské závody v Loužné
21. dubna - Naušova kapela v KD od 14 hodin
1. května - očkování psů
2. května- promítání v Myslívě o cestách po severních státech na motorkách
10. května - zájezd na Vyšehrad – Má vlast
10. května – taneční zábava v KD od 14 hodin
23.-24. května - volby do Evropského parlamentu
31.5. – nebezpečný odpad
1. sobota v červnu MDD
1.-14.6. kominické služby ve všech obcích
14.6. zájezd pro všechny občany sdružení Slavník po Proměnách – výstava
Má vlast
18.7. Myslívský požární překážkový útok
15.-17.8. - Pouťové oslavy, výstavy, koncert, sportovní odpoledne, oprava
varhan v Myslív
23.-24.8.Pouťové oslavy v Loužné, olympiáda
Kalendář 2015
4.10. - Vítání občánků
27.10. - Drakiáda, lampionový průvod
6.12. - Mikulášská besídka
Zábavy v KD, přednáška MUDr. Bittenglové, F. Šestáka
Ples 25.12.2014, Silvestr
Opravy a stavby r. 2014
Komunikace Loužná – Žďár, nový povrch z balené směsi v hodnotě 3,5 mil
Kč, hrazeno z prostředků EU – v rámci KPÚ
Nový povrch v Loužné na návsi a přilehlých komunikací – 1.3 mil Kč, dotace
200 tis Kč z Plzeňského kraje, zbytek vlastní prostředky
Výměna vodovodního řadu od parku ke hřbitovu – 230 tis Kč obecní prostř.
Výměna 3 ks šoupat na vodovodním řadu od parku ke Drahám, u Vaštů 1 ks
hydrant
Výměna veřejného osvětlení 6 ks – LED v Loužné
Oprava okapů, oprava a nátěr střechy, oprava plechových částí na střeše
v bytovém domě čp. 92
Sekání a úklid trávy, vysekávání náletů kolem polních cest – Louženská
Polánecká, hrabání a úklid listí ve všech obcích – 5 pracovníků u ÚP Klatovy
Shrnutí volebního období 2010-2014Myslív – oprava a údržba pošty, odvodnění objektu, oprava střechy, nové
schody, venkovní obložení, nátěr omítky, nová okna
- odvodnění budovy OÚ, chodník kolem prodejny, nová čekárna, krov,
- střecha, opískování pomníku a křížků ve všech vsích, nové lavičky, kolem pomníku, nové

náhrobní desky, vlajka a znak
- bezdrátový rozhlas ve všech obcích
- veřejné osvětlení a elektropřípojky v nové zástavbové části Myslíva
- 3 informační tabule a souprava lavic a stolů – 130 tis Kč
- Stehlíkova stezka – 7 tabulí, 1 mapová tabule - 130 tis Kč
- komunikace chodníky v nové zástavbové části Myslíva – cca 4 mil Kč
- bytová dům čp. 92 – kotel 130 tis Kč, okna, vchodové dveře 135 tis Kč
oprava okapů, střechy, odvodnění budovy, napojení okapů do kanalizace
hasiči, nová Tatra 805, oprava staré zbrojnice, odvodnění,
práce na muzeu
Plán obnovy vesnic Myslív, Milčice, Loužná na období 2015 – 2020
-

6/

přestavba školy na byty
výměna střešní krytiny na OÚ- zatéká
oprava (nová) omítka na OÚ
splašková kanalizace a ČOV – Myslív, Milčice
opravy komunikací - průběžně
chodníky a odvodňovací kanálky v obcích
dokončení muzea na faře
výměna zeleně na základě posudku – postupně
zbudování parkování a přístupu na hřbitov od bytovek
zajišťovat udržitelnost života v našich obcích - práce
rozvíjet společenský a kulturní život

Diskuse – p. Hanková se ptá na spoj ČD, první a poslední se má rušit pro nedostatek
cestujících, M. Pícková odpovídá, že je to pravda, posílali jsme podpisovou
petici proti rušení. Bude přistaven autobus, který nahradí tento spoj.
K. Švecová se ptá, proč se nedají na trasy nízkopodlahové a menší autobusy.
M. Pícková prověří tuto otázku.
Dále se ptá na stáří lip u jejího domu, M. Pícková odpoví dle posudku
odborníka. Dále se ptá, co má dělat s vodou stékající ze stráně nad jejím
stavením. Je nutné vodu svést do kanalizace. V otevřené kanalizaci protéká
znečištěná odpadní voda.
Jana Vopalecká doporučuje výměnu oken na OÚ – p. Pícková
odpoví, že postupně ano, jsou již 4 nová.
Roman Kolářík a Ota Marek se přiklání k nejjednoduššímu řešení ohledně
odpadních vod – čističku.
Ing. František Moravec poděkoval všem občanům za práci, sdělil úmysl již
nekandidovat a popřál všem voličům rozumnou volbu zastupitelů.

7/ Usnesení č. 59-23/2014
A/ OZ schvaluje 1/ Rozpočtové změny č. 6 a 7
2/ Prodej pozemku č. 1072 v k.ú. Myslív
3/ Změny Územního plánu dle bodu č. 4
4/ 15 tis Kč na činnost SDH Myslív
B/ Bere na vědomí 1/ Informace k problematice odpadních vod
C/ Ukládá – zprovoznění zvonění v Loužné !!!
7/ Pavel Ticháček poděkoval přítomným občanům a jednání ukončil.

V Myslívě dne 29.9.2014
Ověřili: Jana Vopalecká, M. Vodička

Zapsala: Veronika Havlíková

