Zápis č. 1-25/2014
veřejného zasedání OZ dne 19. 12. 2014 v Myslívě

Přítomni: pp. Pícková Marie, Václav Kříž, Dana Bečvářová,
Ticháček Pavel, ing. Knězová Alena,
Omluveni:
Pitule Václav, Pícka Tomáš, Vopalecká Jana, Petr Panuška

Program: 1/ Zahájení, přivítání – Pavel Ticháček
2/ Schválení programu jednání, schválení návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání- M. Pícková
4/ Schválení rozpočtu na r. 2015
Schválení rozpočtových změn č. 8 k 30.11.2014
Schválení finanční částky na oslavy 70. výročí založení Junák
Schválení nové nájemní smlouvy pohostinství Milčice od 20.12.2014
Schválení připojení čp. 10 na vodovod Milčice p. Majer
Schválení kácení dubů na p.p.č. 2/2 Milčice p. Majer
5/ Plán investičních akcí na r. 2015
6/ Plán kulturních a společenských akcí r. 2015
7/ Různé – zpráva z pracovní schůzky dne 5.12.
seznámení s likvidací bio odpadu a železného šrotu
inventury majetku a dřevní hmoty 2014
zasedání finanční komise
výstava leteckých pohledů na kostely v okolí
společenský ples
Silevstrovská zábava
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
1-2/ Pavel Ticháček přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů, tudíž je
zasedání usnášeníschopné. Dále nás seznámil s programem jednání, navrhl složení návrhové
komise - ing. Alena Knězová a Pavel Ticháček, ověřovatelů zápisu- Václav Kříž a Dana
Bečvářová, zapisovatelkou jmenoval Danu Bečvářovou.
3/ Marie Pícková potvrdila plnění usnesení, které spočívá v průběžném plnění plánovaných
úkolů.
4/ Návrh rozpočtu na rok 2015:
budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 6 mil 600 tis Kč
Příjmy:
1/ Ze státního rozpočtu
5 mil 670 tis Kč
2/ Těžba dřeva
420 tis Kč
3/ Pitná voda
184 tis Kč
4/ Prodej kalendářů a publikací
35 tis Kč
5/ Bytové hospodářství
145 tis Kč
6/ Prodej pozemků
85 tis Kč
7/ Odpadové hospodářství (třídění)
25 tis Kč
8/ Činnost místní správy – poplatky
22 tis Kč
9/ Příjmy z nájmu KD
8 tis Kč
Výdaje:
1/ Pěstební činnost
2/ Místní komunikace
3/ Doprava- čekárny + příspěvek PK
4/ Pitná voda – rozbory, zálohy, opravy, el.

420 tis Kč
700 tis Kč
105 tis Kč
332 tis Kč

5/ Školky
6/ Vydavatelská činnost
7/ Kulturní dům
8/ Církevní záležitosti
9/ Rozhlas a televize
10/ Prodejna Milčice, el.energie
11/ SPOZ, dary
12/ Tělovýchovná činnost
13/ Bytové hospodářství
14/ Veřejné osvětlení
15/ Územní plánování
16/ Koupě pozemků a poplatky
17/ Sběr komunálního odpadu
18/ Podpora bydlení – projekt(škola)
19/ Požární ochrana
20/ Činnost místní správy
21/ Úvěr

100 tis Kč
90 tis Kč
30 tis Kč
20 tis Kč
20 tis Kč
76 tis Kč
26 tis Kč
40 tis Kč
236 tis Kč
163 tis Kč
100 tis Kč
56 tis Kč
330 tis Kč
150 tis Kč
78 tis Kč
3.100 tis Kč
500 tis Kč

V letošním roce plánujeme vytvořit projekt na přestavbu školy na bytový dům pro seniory,
s výhledem získat dotace a co nejdříve provést dokončení stavby. Dále je nutné opravit
komunikaci po výměně části vodovodu od parku ke hřbitovu. Jedná se o nejvíce
frekventovanou komunikaci v obci, proto se zaměříme i na zpevnění okrajů cesty
obrubníkem. Opravena bude i plocha kolem kostela. V obcích budou umístěny i čtyři nové
autobusové čekárny. Pokud získáme dotace, pustíme se i do výměny střešní krytiny na
budově obecního úřadu, rozpočet činí 500 tis Kč a na kapličce v Milčicích Počítáme
s pracovníky z Úřadu práce, kteří budou provádět sekání a úklid všech obcí a drobné opravy
budov.
Pavel Ticháček seznámil přítomné občany s návrhem rozpočtových č. 8 změn k 30.11.2014,
viz příloha.
P. Pícková přečetla žádost členů Junák, střediska Jestřáb z Pačejova o příspěvek na oslavy 70.
výročí založení – schválena částka 5.000,- Kč.
5/ Plán investičních akcí: - oprava komunikace ke hřbitovu
- projekt na školu
- čekárny
- oprava střechy OÚ, kaplička

700 tis Kč
150 tis Kč
80 tis Kč
500 tis Kč

6/ Plán kulturních a společenských akcí v roce 2015:
18.1.- taneční zábava Otavanka v KD
1.2. - divadelním představení Tyjátr
7.2. - dětský maškarní karneval
14.2. - masopustní průvod, zábava
březen - divadelní představení Plánice
28.3.- ples Sokol Milčice
11. dubna pouťová zábava Milčice
11. dubna 3. ročník - Stehlíkův pochod na Štírku
duben – rybářské závody v Loužné
30.4. stavění máje ve všech obcích
3. května- slavnostní odhalení pamětní desky p. Vavrečkovi
květen- promítání v Myslívě o cestách na motorkách po severních státech

-

7/ Různé

9. května - zájezd na Vyšehrad – Má vlast
1. sobota v červnu MDD
červen- zájezd pro občany sdružení Slavník – výstava Má vlast
1.8. - Myslívský požární překážkový útok
pouťové oslavy v Myslívě, výstavy, koncert, sportovní odpoledne
pouťové oslavy v Loužné
kalendář 2016
EX-Myslív 24. ročník
drakiáda, lampionový průvod
Mikulášská besídka
zábavy v KD, přednáška MUDr. Bittenglové
ples 25.12.2015,
Silvestr 2015

1/ Zpráva z pracovní schůzky dne 5.12.
projednání nového nájemce v pohostinství Milčice- ing. Suchan
inventura dřevní hmoty za r. 2013 – 2014
likvidace bio odpadu, kontejner v době květen – červen, srpen – září
likvidace železného šrotu – smlouva s fi Kovošrot Nepomuk s.r.o.
proběhlo zasedání finančního výboru v novém složení
zpráva o akci „Zahrada poznání“ – beseda únor 2015
od 20.12. 2014 do 31.1.2015 výstava leteckých pohledů na OÚ
pozvánka na obecní ples a Silvestrovskou zábavu
-

8/ Diskuse

P. Bečvář Josef podpořil pokácení dubů na p.p.č. 2/2 v Milčicích, kde hrozí
nebezpečí úrazu a poškození střechy. Dále připomněl, že je nutná výměna
několika latí a celé střešní krytiny na kapličce v Milčicích. Při akci by se ořezaly
větve stromů v blízkosti kaple. Doporučil i prořezání trní naproti hřišti.
P. Mareš František se připojil s opravou střechy na čekárně v Milčicích.Také
cesta Za háji už má velké výtluky, které se stále zvětšují. Po dohodě s občany
navrhujeme pokácet 3 lípy u hasičárny, stromy jsou velké a staré, hrozí
rozlomení a nebezpečí úrazu.
P. Jiříček Miloslav se ptá, zda by šly zvednout reproduktory na sloupu u Cabanů,
není slyšet hlášení. Také připomněl, že stále není dokončený propustek na cestě
do Myslíva. P. Kříž Václav doplnil, že byl přítomen při předávání a nikdo se
tímto nechtěl zabývat.
P. Kubaň Milan se ptá, kde jsou noví zastupitelé. P. Pícková odpověděla, že jsou
všichni řádně omluveni. Dále se ptá, jak jsou rozdělováni pracovníci do
jednotlivých obcí. P. Pícková odpověděla, že podle potřeby a rozsahu prací.
V Myslívě je nejvíce veřejných ploch na údržbu, tudíž jsou větší část v Myslívě.
Zároveň vyslovil velkou pochvalu a poděkování za vzornou a poctivou práci
zaměstnancům. Žádal občany, aby nedávali tašky s plasty a sklem ke
kontejnerům, ale do nádob. Často tam provádí úklid za neslušné občany.
P. Pícková reagovala na všechny připomínky kladně s tím, že opravy budou
provedeny v co nejkratší době. Připojila i žádost paní Tauchenové o svedení
dešťové vody z příjezdové cesty k jejich nemovitosti. Odvodněna bude i plocha za
hřištěm, na Drahách budou vysazeny stromy.

9/ Usnesení OZ č. 1-25/2014
A/ Schvaluje

1/ Rozpočet na r. 2015
2/ Rozpočtové změny č. 8 k 30.11.2014
3/ Částku 5.000,- Kč na Junák
4/ Nájemní smlouvu s ing. Suchanem na pohostinství Milčice
5/ Připojení na obecní vodovod čp. 10 v Milčicích - p. Majer
6/ Pokácení (ořezání) dubů u čp. 10 Milčice – p. Majer
7/ Pokácení tří kusů lip u hasičské zbrojnice v Milčicích

B/ Bere na vědomí
1/ Zhodnocení r. 2014
2/ Plán investičních akcí na r. 2015
3/ Plán kulturních a společenských akcí v r. 2015
4/ Zprávu z pracovní schůzky 5.12.2014
5/ Návrh na likvidaci bio odpadů a železného šrotu
6/ Inventuru majetku a dřevní hmoty za rok 2014
7/ Zprávu finančního výboru
8/ Pozvánku na společenské akce – výstava pohledů, obecní ples a
Silvestrovskou zábavu
C/ Ukládá 1/ Plnit průběžně všechny úkoly uvedené v diskusi – zodp. M. Pícková
10/ Závěr

Marie Pícková poděkovala všem přítomným občanům za hojnou účast, za
mnoho podnětných a konkrétních připomínek a upozornění na nedostatky, které je
potřeba vyřešit. Dále všem popřála klidné a spokojené prožití vánočních svátků a
v novém roce hodně zdraví a pohody. Pak bylo jednání ukončeno.

V Myslívě 29.12.2014
Ověřili: Ing. Alena Knězová
Pavel Ticháček

Zapsala: Dana Bečvářová

