Zápis č. 5-29/2015
veřejného zasedání OZ dne 17. 12. 2015 v Myslívě
Přítomni: pp. Pícková Marie, Bečvářová Dana, Pitule Václav, Panuška Petr,
Ticháček Pavel, ing. Knězová Alena, Mgr. Vopalecká Jana.,
Nepřítomen: p. Pícka Tomáš, Vejvančická Michaela
Program: 1/ Zahájení, přivítání
2/ Schválení programu jednání, jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ Schválení rozpočtu r. 2016
Schválení koupi objektu od TJ Sokol Myslív
Plán akcí a oprav r. 2016
5/ Plán kulturních a společenských akcí
Shrnutí roku 2015
6/ Různé – informace z pracovní schůzky
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 – Pavel Ticháček, Jana Vopalecká
Ověřovatelé – Dana Bečvářová, Panuška Petr, zapisovatelka – A. Knězová
.
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – p. Pícková
- dokončit kácení lip u pomníku v Myslívě do 31.3.2016
- výměna a osazení nových dopravních značek do 31.3.2016
- komunikace do N. Dvora je opravená
- oprava komunikace Myslív – Kramolín - trvá
4/ Návrh rozpočtu na r. 2016 – M. Pícková
Příjmy:
Daňové příjmy
6 032 400,Pěstební činnost
560 000,Pitná voda
182 000,Vydavatelská činnost
35 000,Zájmová čin. v kultuře
5 000,Bytové hospodářství
145 000,Nájem z pozemků
100 000,Třídění plastů a skla
35 000,Služby – voda,
15 000,Nájem SKYSOFT
10 000,Vrácení zálohy na pit.vodu
38 000,-

Výdaje:
Pěstební činnost
Komunikace
Příspěvek na dopr.obslužnost
Pitná voda, kanalizace
Mateřská škola
Knihovnická činnost
Vydavatelská činnost
Oprava kulturního domu
Církev
Rozhlas
El. energie
SPOZ, dary
Tělovýchovná jednota
Volný čas mládeže a dětí
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Koupě pozemků
Svoz komunál. odpadu
Zájmová činnost pro obyv.
Projekt na budovu školy
Požární ochrana – ZJ
Zastupitelstvo obcí
Činnost místní správy
Finanční operace – popl. BÚ
DPH
Poplatky – Slavník

420 000,840 000,25 800,358 600,100 000,5 550,123 000,386 000,20 000,10 000,72 000,21 000,40 000,200 000,239 000,125 000,13 750,330 000,30 000,150 000,87 000,586 000,3 246 000,24 540,500 000,4 200,-

Máme schodkový rozpočet – 800 tisíc máme z roku 2015 na opravu návsi viz přesný rozpis na stránkách obce.
- TJ Sokol Myslív navrhuje, aby Obec Myslív koupila objekt TJ za 1,- Kč
z důvodu údržby a čerpání dotací na opravy – schváleno
- Plán akcí a oprav r. 2016
Hlavní akcí r. 2016 bude provedení opravy návsi – obrubníky a položení balené
drti před prodejnou a čp. 3. Dále plánujeme za pomoci dotace výměnu střešní
krytiny na obecním úřadu – zatéká. Dále realizaci dlouho slibovaného dětského
hřiště s dřevěnými herními prvky, lavičky a tři cvičební prvky pro seniory na
pozemku v nové zástavbě. Chceme pokračovat v úpravách bytového domu č. 92,
oprava schodiště a vymalování chodby. V kulturním domě chceme provést
výměnu plechové části střechy, rekonstrukci WC, opravit větrání sálu. Zadali
jsme projektovou dokumentaci k výstavbě čistírny odpadních vod – ČOV
v Myslívě a v Milčicích, zbývá několik let k čerpání dotací. Dále v rozpočtu
počítáme s nákupem ojetého traktoru. V případě rekonstrukce cesty K vodárně
bude provedena výměna vodovodní přípojky ke kabinám TJ Sokol.
V rámci kulturních a společenských akcí plánujeme tradiční pochod po
Stehlíkově stezce, akce pro děti, besedy, přednášky s promítáním, koncerty –
Noc kostelů, pouťové výstavy, vítání občánků, zábavy, ples apod.

5/ Shrnutí roku 2015:
Letošní rok byl velmi bohatý na společenské a kulturní akce, masopustní průvod obcí, dětský
maškarní karneval, v dubnu Stehlíkův pochod, který si získává stále více příznivců, letos
obohatíme program o více tras. Letošní rok se nesl v duchu velké celosvětové oslavy
ukončení 2. sv. války mnoho pietních akcí při odhalování pamětních desek, různé
rekonstrukce bitev, např. Žinkovy, v Myslívě p. Vavrečkovi a americké armádě, soutěž Má
vlast na Vyšehradě- každoroční účastník, pěkný program, dětský den, promítání z expedic po
světě – Jižní Amerika a po Norsku, Noc kostelů, hasičská okrsková soutěž a MPPÚ, pouťové
oslavy – vernisáž výstavy, koncert v kostele, EX-Myslív, lampion, průvod, drakiáda,
slavnostní vyhlášení soutěže „Paměť krajiny 2015“, promítání o Čukotce, návštěva koncertu
Věry Martinové, v neděli 20.12 muzikál Vánoční koleda, Mikulášská diskotéka, myslivecký
ples a Silvestrovská zábava. V letošním roce se uskutečnilo 22 akcí v kulturním domě vč.
divadel a pro děti.
Co se týče práce v obci, 5 pracovníků – Marie Mannová, Ivana Hulcová, Jana Hanzlíková,
Zdeněk Moravec a Aleš Polívka se starají o bezvadný úklid všech obcí, sekání a úklid trávy a
listí, úklid a pořádek v objektech obce – škola, kulturní dům, hasičské zbrojnice, vysekávají
kolem komunikací a další práce. V březnu se začalo s budováním chodníku podél hostince U
Muklů směrem ke hřbitovu v úseku po nově položeném vodovodním potrubí. Oprava návsi
balenou drtí se plánuje na letošní rok, bylo nutné provést výměnu vodovodu v části od fary
kolem prodejny na křižovatku. Dále v Milčicích je na kapličce nová střecha a část krovu,
nová krytina na čekárně, která dostala také nový nátěr. V rámci sdružení Slavník jsme za
podpory Plzeňského kraje – 200 tis Kč realizovali 3 čekárny v Myslívě a 1 v Loužné, dále 6
v Pačejově, 1 v Kovčíně, 2 v Nalž. Horách. Zhotovitelem je firma JIKOMY z Myslíva.
6/ Různé: seznámení občanů s body pracovní schůzky dne 26. 11.2015
- příprava rozpočtu na r.2016, plán investic a oprav
- inventarizace majetku, přibyly kapličky v Milčicích a v Loužné
- inventarizace dřevní hmoty, těžba za r. 2015 – p. Dufek
- projednání stížnosti na p. Marii Píckovou
- příprava nového ceníku za poskytování informací a služeb
- výroba turistických známek – rozpracováno
- výměna a nové osazení dopravních značek v obcích
- koupě bytového domu čp. 128 od Klatov. rybářství
- ukončení prac. poměru – p. Jana Veselá
7/ Diskuse P. Miroslav Dajč navrhuje dát do rozpočtu i opravu plechové části střechy
v kulturním domě, kam zatéká. P. Jaroslav Houška se hlásí jako řidič obecního
traktoru. P. Pícková oznámila všem občanům, že kompostéry jsou uloženy na
obci a v lednu budou po podepsání smlouvy předány občanům. P. Jana Veselá
požádala o ukončení pracovního poměru, zájemce je p. Marie Vaštová. P.
Miroslav Pícka se táže na možnost výměny kotle v kulturním domě s kotlíkovou
dotací. V Myslívě proběhne beseda na toto téma. P. František Sládek se ptá, zda
bytový dům čp. 128 není moc drahý. P. Pícková srovnává, sedm bytů s garážemi
a pozemky kolem stojí cca 2 mil, možnost bydlení více než dvacet obyvatel.
Přestavba bývalé školy na sedm malých bytů pro7-10 občanů vyjde na cca 12
mil. Bytový dům č. 128 bude ale nutno rekonstruovat, zateplit, vyměnit okna a
kotel za pomoci dotace.

P. Pícková opět hovořila o nutnosti výstavby ČOV, nové kanalizaci, která velmi
usnadní život všem občanům. Na kanalizační výusť VKV1 v Milčicích jsme
dostali povolení pouze na 1 rok Při neobvykle horkém a suchém počasí byly
naše zásoby pitné vody stále na normální výši a v dobré kvalitě. Naopak v
Loužné se projevuje nedostatek pitné vody, mnoho vlastníků si vybudovalo jiný
hluboký vrt na pitnou vodu, je nutné zmapovat situaci v celé obci.
Jana Vopalecká poděkovala p. Píckové i všem zastupitelům za jejich práci a
pomoc při akcích během roku 2015.
8/ Usnesení č. 5-29/2015
OZ A/ schvaluje

1/ Rozpočet na rok 2016
2/ Koupi areálu od TJ Sokol Myslív za 1,- Kč
3/ Plán akcí a oprav v r. 2016

B/ bere na vědomí

1/ Informaci o plánu práce a oprav v r. 2016
2/ Zprávu o práci OÚ v r. 2015
3/ Informaci o stavu opravy komunikace Myslív –
Kramolín –pololetí r. 2016

C/ Ukládá

1/ Zajistit opravu rozhlasu v Milčicích do 31.1.2016
zodpovídá M. Pícková
2/ Zajistit opravu plechové části střechy na kulturním
domě, zjistit možnost využití kotlíkové dotace na nový
kotel v KD do 31.1.2016 zodp. M. Pícková
3/ Zmapovat situaci ohledně pitné vody v Loužné do
29.2.2016 zodp. M. Pícková
4/ Další úkoly z minulých zasedání zodp. M. Pícková

9/ Závěr
P. Pavel Ticháček na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast
a popřál klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 2016.
V Myslívě 20.12. 2015
Ověřili: Bečvářová Dana
Panuška Petr

Zapsala: Alena Knězová

