Zápis z VZOZ v Loužné čj. 56-20/2014 ze dne 28.3.2014
Přítomni: pp. Pícková Marie, Vopalecká Jana, ing. Moravec Fr., Vodička Mir.,
Bečvářová Dana, Ticháček P., Vejvančická M., Šebesta L., Panuška Petr
Omluveni:
Hosté: Mgr. Karel Zrůbek- starosta Města Horažďovice
Program:
1/ Zahájení - p. Pavel Ticháček
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
4/ Návrh na schválení rozpočtových změn č. 2/2014 k 6. 3. 2014
Návrhy na schválení dalších požadavků – p. Pícková
Návrh složení komise pro výběr a hodnocení nabídek „Oprava Loužná“
Návrh na schválení dodatku sml. s ZŠ Nepomuk a Pačejov o platbách za žáky
5/ Zhodnocení r. 2013, plán na r. 2014
6/ Různé
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
1-2/ Přivítání, seznámení s programem, přítomno 9 zastupitelů, návrhová komise:
JanaVopalecká a ing. F. Moravec, ověřovatelé D. Bečvářová a P. Ticháček,
zapisovatelem jmenoval J. Vopaleckou - provedl P. Ticháček
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: bod 1/ trvá - oprava místních komunikací
bod 2/ trvá – zajistit rekonstrukci
komunikace Kramolín – Myslív
4/ Návrh na schválení rozpočtových změn č. 2/2014 k 6.3.2014 – předloženy ke schválení
Návrh na schválení učetní uzávěrky r. 2013 - schváleno
Návrh na uzavření smlouvy DSO – p. Karel Zrůbek osobně vysvětlil význam a prospěch
obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí. Získávání dotací do menšího celku,
ekonomické využití dotací – každá obec předá karty projektu, které budou předem
schváleny výborem DOS (nutnost a prospěch regionu)
Návrh na prodej pozemku J. Moravec – oplocený pozemek 109/24 – pro obec zatím
není prospěšné prodávat tento pozemek
Návrh složení komise pro výběr a hodnocení nabídek na akci: „Oprava Loužná“- pp.Pavel
Ticháček, Dana Bečvářová, Miroslav Dajč, Anna Pitulová, Veronika Havlíková
Návrh na schválení dodatku smlouvy s ZŠ Nepomuk a Pačejov o platbách za žáky podle
zákona se nebudou platit poplatky za žáky, kteří jsou z našich obcí. Dosavadní smlouva
nás zavazovala k pravidelné platbě za jednotlivá pololetí. Školy budou tyto prostředky
dostávat rovnou z Finančních úřadů.
5/ Zhodnocení r. 2013: zima- výřez Polánecké cesty, údržba komunikací a ploch
jaro, léto : sekání, úklid trávy, oprava cest – Paseka, u Valentů po
dešti
chodníky 630 tis Kč + ušetřený materiál uskladněný na faře
výměna oken a vchodových dveří v bývalé školce
zakoupení automatického kotle posílení a výměna rozhlasu,

ÚP pro všechny obce, odvodnění hasičárny
Plán na r. 2014:

zhotovení PC cesty Ke Žďáru dotace – 100%, celk. hodnota 3,5 mil Kč
oprava komunikací a návsi v Loužné – dotace z PK 200 tis Kč
výsadba stromů a zeleně v Loužné a Myslívě
sekání, úklid všech obcí – 5 pracovníků z Úřad u práce
4 nové čekárny, výměna přírub na vodovodu Milčice,
výměna přípojek od křižovatky dolů k Vaštům
výměna staré části vodovodu od křižovatky od Boudů ke hřbitovu

6/ Různé – plán akcí na 1.pololetí 2014
ÚP – k nahlédnutí, připomínky k rozvoji obcí na OÚ nebo MěÚ HD
12. dubna pochod na Štírku
21. dubna Naušova kapela v KD od 14 hodin
1. května - očkování psů
2. května- promítání v Myslívě o cestách na motorkách
10. května - zájezd na Vyšehrad – Má vlast
10. května – kapela v KD od 14 hodin
23.- 24. května volby do Evropského parlamentu
NO v sobotu 31.5. 2014
31.5.- oslava MDD
1.-14.6. cca kominické služby ve všech obcích
14.6. zájezd po Proměnách
7/ Diskuse - p. Karel Zrůbek pohovořil o práci v obcích, výhledu na r. 2014- 2020
− p. Jaroslav Mátl seznámil přítomné s provozem obecního domu
v Loužné, o záměrech hasičů – oprava omítky a do budoucna
požádali o nová okna
8/ Usnesení VZOZ č. 56-20/2014 ze den 28.3.2014
A/ Schvaluje 1/
2/
3/
4/
5/

Rozpočtové změny č. 2/2014 k 6. 3. 2014
Účetní uzávěrky roku 2013
Složení komise pro výběr a hodnocení nabídek „Oprava Loužná“
Schválení dodatku sml. s ZŠ Nepomuk a Pačejov o platbách za žáky
Vstup do DSO Horažďovicko

B/ Bere na vědomí 1/ Zprávu o práci za rok 2013
2/ Plán úkolů na rok 2014
3/ Plán akcí na 1.pololetí 2014
C/ Ukládá: 1/ Provést všechny naplánované úkoly podle zápisu zodp. Pícková 31.12.2014
2/ Provést všechny naplánované akce podle zápisu zodp. Pícková 30. 6.2014
3/ Pokračovat v zajištění rekonstrukce komunikace Kramolín – Myslív - stále
9/ Závěr provedl p. Pavel Ticháček, poděkoval za hojnou účast a jednání ukončil.
V Myslívě 31.3.2014
Ověřili: D. Bečvářová

Zapsala: Jana Vopalecká

P. Ticháček

