Zápis č. 3-27/2015
veřejného zasedání OZ dne 12. 6. 2015 v Milčicích
Přítomni: pp. Pícková Marie, Kříž Václav, Bečvářová Dana, Panuška Petr, Pícka Tomáš,
Ticháček Pavel, ing. Knězová Alena, Mgr. Vopalecká Jana
Nepřítomen: p. Pitule Václav
Program: 1/ Zahájení, přivítání
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ Schválení rozpočtových změn č. 2 a 3 k 31. 5. 2015
Ukončení účetního roku 2014
Výsledek kontroly hospodaření
Smlouva na koupaliště
5/ Závěrečné projednání ÚP Myslív 9.7. 2015
Seznámení občanů se smlouvou na ČOV v Milčicích
6/ Různé 7/ Diskuse 8/ Usnesení
9/ Závěr
1/ Zahájení, přivítání – Pavel Ticháček
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele – Pavel Ticháček
Návrhová komise – D. Bečvářová, J. Vopalecká,
Ověřovatelé - V.Kříž, P. Panuška, zapisovatelka – A. Knězová
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – p. Pícková
- výsprava komunikace spolu s balenou v Myslívě trvá
- dokončit kácení lip u pomníku v Myslívě do 30.11.2015
- přípojka na hřbitově - hotovo
- bezbariérový přístup - hotovo
- zavezení váhy v Myslívě - trvá
- propustek na cestě do Myslíva - trvá
- oprava komunikace Myslív – Kramolín - trvá
4/ Schválení rozpočtových změn č. 2 a 3 k 31. 5. 2015 viz příloha – M. Pícková
Schválení výsledku hospodaření r. 2014 s tímto výsledkem: Na základě
přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Obce Myslív jsem
nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření
není ve významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky uvedenými v této zprávě,
nezjistil jsem chyby ani nedostatky v hospodaření.
Ukončení účetního roku 2014
Schválení nájemní smlouvy na Hlinovny – Beníšek, Štork, Holub – za splnění
určitých podmínek
Schválit odvolání se proti stavbě rybníků v Myslívě – p. Pícková
Výsledek výběrového řízení na opravu návsi v Myslívě – Silnice Klatovy
5/ Územní plán závěrečné veřejné projednávání – 9.7. 2015 na OÚ v Myslívě
- seznámení občanů se záměrem o společné ČOV pro Milčice a Kovčín,
nutno podpisem stvrdit souhlas zájemců, souhlas zastupitelů o společné akci,
nutné vybudování splaškové kanalizace a placení stočného

6/ Různé
seznámení občanů s body jednání pracovní schůzky dne 22.5.2015
oslavy 70. výročí založení Junáka v Pačejově - výstavy
návrh na schválení cyklo závodu SDH Kramolín 29.8.2015
nový správce skládky stavebního odpadu – p. Bečvář Josef
nový správce vodovodu v Milčicích – p. Kouba Jiří
projednání a aktualizace Řádu knihovny
výběrové řízení na opravu povrchu a obrubníků na návsi, před kostelem
a před Sladovníků
7/ Diskuse P. Josef Bečvář st. konstatuje, že společná stavba ČOV je prospěšná všem
občanům, i chalupářům a potřeba ji podpořit. Pořád nefunguje rozhlas.
P. Pihera se přidává, někdy je hůř slyšet. Pan Mil. Jiříček opakuje, že ampliony
jsou nízko. P. Vladař z Kovčína říká, že většina obyvatel obce je pro ČOV.
P. Václav Kříž doplnil, že v případě ČOV je nutné platit stočné, ale stále je
výhodnější pro občany čistit společně. P. Pavel Ticháček se ptá přítomných
občanů, jaký mají na stavbu názor, většina souhlasí. Odevzdat dotazník do pátku
19.6.2015.
P. Pícková dále informovala zastupitele o žádosti Obce Polánka a Obce Nehodiv
zda by zásahová jednotka při OÚ Myslív mohla zastřešovat potřeby jejich obcí.
Nutno podepsat smlouvu o spolupráci, (možnost finančního příspěvku).
Dále byli přítomné občané informováni o schválení stavby „Revitalizace vodního
systému Myslívského potoka“. Přítomní občané vyslovili nesouhlas a trvají na
důvodech podaných v průběhu řízení. Obec Myslív bude podávat odvolání.
P. Jana Vopalecká hovořila o kalendáři na rok 2016, občané chtějí stejný –
-

soutěž

s hádankami. Vyzvala přítomné, aby navrhovali zajímavá místa.

8/ Usnesení č. 3-27/2015 ze dne 12.6.2015
A/ OZ schvaluje 1/ Rozpočtové změny č. 2 a 3 k 31. 5. 2015
2/ Ukončení účetního r. 2014
3/ Výsledek kontroly hospodaření za r. 2014
4/ Nájemní smlouvu na koupaliště
5/ Průjezd cyklo závodu po obecních komunik. dne 29.8.
6/ Schválení podání odvolání proti Rozhodnutí o stavbě
7/ Schválení Smlouvy o sdružení prostředků na činnost
mezi Myslív na jedné straně a na druhé straně obcí
Polánka a Nehodiv
8/ Schválení společného projektu na ČOV Kovčín + Milčice
9/ Výsledek VŘ – vítězná fi – Silnice Klatovy
B/ Bere na vědomí 1/ Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
2/ Zprávu o pracovní schůzce 22.5.2015
3/ Změnu správců skládky a vodovodu v Milčicích
C/ Ukládá
1/ Dokončit minulé úkoly v Myslívě a Milčicích
2/ Rozdat dotazníky k ČOV do 19.6. 2015
3/ Zajistit funkčnost rozhlasu do 30.6.2015
9/ Pavel Ticháček poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
V Milčicích 25.6.2015
Ověřili: V. Kříž P. Panuška

Zapsala: Alena Knězová

