Usnesení VZOZ ze dne 2.11.2018 pod č.j. 16-40/2018
A / Schválení Prodeje pozemků
1. Prodej části obecního pozemku č. 1360/9 oddělené
GP č. 218- 46/2016 KN pozemek parc. č. 1360/25 v k.ú. Milčice o
celkové výměře 55 m2 p. Jaroslavu Štípkovi, Milčice č. 17 z důvodu
legalizace stávajícího stavu. Souhlas s dělením pozemku byl vydán
odborem výstavby a ÚP v Horažďovicích.
2. Prodej části pozemku parc.č. 1360/6 oddělený GP č. 216 – 12/2018.
KN pozemek parc.č. 1360/31 v k.ú. Milčice o výměře 41 m2 p. Josefu
Bečvářovi, Milčice č. 8 z důvodu legalizace stávajícího stavu. Souhlas s
dělením pozemku byl vydán odborem výstavby a ÚP v Horažďovicích.
3. Prodej pozemku parc. č. 116/4 – 976 m2 v k.ú. Myslív, GP č. 4067/2018 oddělena parcela č. 116/16 o výměře 668 m2, dále KN parcely
č. 116/9 o výměře 182 m2 – orná půda v k.ú. Myslív sl. Simoně
Panuškové z důvody výstavby RD.
4. Koupě pozemku č. 2084 v k.ú. Myslív o celkové výměře 41 m2 vedený
jako ostatní plocha od p. Jiřího Sládka. Na pozemku stojí stavba
ČOV
u b.d. č. 128, jedná se o legalizaci stávajícího stavu. Pozemek bude
odkoupen za cenu 25,- Kč/m2.
Schválení smluv:
1. Smlouva o smlouvě budoucí Římskokatolická farnost na pozemek p.č.
123/14 v k.ú. Myslív –viz smlouva
2. Smlouva o smlouvě budoucí Sládek Fr., Sládková A. na pozemek p.č.
1803 v k.ú. Myslív, Marie Kubalíková pozemek parc. č. 1812 a p. Josef
Korous pozemek parc.č. 1804 a 1807.
3.

Smlouva o DSO mezi Obcí Kovčín a Obcí Myslív o společné ČOV –
viz smlouva

4.
5.

Nájemní smlouva - p. Irlbeková Kamila, žádost
Nájemní smlouva - p. Bohm - žádost

Ukončení nájemní smlouvy:
1. Pompa Milan, nájemní smlouva na dobu určitou, neprodloužení z důvodu
zájemce o byt 3 členné rodině
2. Tomášková Václava, nájemní smlouva na dobu určitou, z důvodu nového
zájemce o byt

B/ Bere na vědomí: 1/ Volbu místostarosty, starosty a jmenování předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru
2/ Zprávu o uplynulém volebním období
C/ Ukládá:

1/ Dokončit a průběžně plnit úkoly vyplývající z plánu práce na rok 20192020, zejména dokončit výstavbu kanalizace a ČOV v Myslívě a Milčicích

V Myslívě dne 2.11.2018
Ověřili: p. Pavel Ticháček
p. Tomáš Pícka

Zapsala: Jana Vopalecká

