Obecní úřad Milejovice

Milejovice
datum: 19.10.2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.10.2016

OÚ Milejovice
začátek: 20:00

konec: 20:45

Schválený program: (7 – 0 – 0) 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatelů zápisu
Změna projektu ČOV
Nákup nábytku do knihovny
Nákup probarveného povrchu hřiště
Nákup kaprů po občany
Nabídka stromů k těžbě
Obecní knihovna Milejovice – řád, ceník a směrnice
Nabídka pronájmu pozemku

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Svatava Tichopádová
Pavel Uhlík
Milan Vacek
Radek Vlk

Jednotlivé body programu (usnesení):
ad 1. Volba ověřovatelů zápisu (7 – 0 – 0) 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Svatava Tichopádová a Pavel Uhlík.

ad 2. Změna projektu ČOV (7 – 0 – 0) 1)
Z důvodu vyhlášených druhů dotací na ČOV byla odsouhlasena změna druhu ČOV z kořenové
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na biologickou ČOV zastupiteli obce.

ad 3. Nákup nábytku do knihovny (7 – 0 – 0) 1)
Starosta obce navrhl nákup nových regálů a stolu do knihovny pro uložení knížek. Přítomní
zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Cena nábytku bude 20 000,- Kč.

ad 4. Nákup probarveného povrchu hřiště (7 – 0 – 0) 1)
Obecní zastupitelé souhlasili s nákupem probarveného povrchu na rekonstruované hřiště
v hodnotě 10 000,- Kč.

ad 5. Nákup kaprů pro občany (7 – 0 – 0) 1)
Přítomní zastupitelé obce souhlasili s nákupem kaprů pro občany s trvalým pobytem v obci na
Vánoce 2016.

ad 6. Nabídka stromů k těžbě (7 – 0 – 0) 1)
Z důvodu výskytu kůrovce v obecních lesích bude občanům s trvalým pobytem nabídnuta
možnost vytěžení a vyklizení stromů napadených kůrovcem.
Cena za 1m3 bude 500,- Kč.
Zveřejněna na internetových stránkách a úřední desce.

ad 7. Obecní knihovna Milejovice – řád, ceník a směrnice (7 – 0 – 0) 1)
Zastupitelé obce byli seznámeni s knihovním řádem, směrnicí pro nakládání s osobními údaji
a ceníkem knihovny. Dokumenty jsou v příloze zápisu schůze.
Zastupitelé neměli žádné námitky.
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ad 8. Nabídka pronájmu pozemku (7 – 0 – 0) 1)
Zastupitelé se dohodli na možnosti dání k pronájmu pozemku 1 567 v katastru obce.
Na schůzi zastupitelů po termínu odevzdání nabídek bude vybrána nejvhodnější nabídka.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Svatava Tichopádová

___________________
Pavel Uhlík
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