Obec Milejovice
datum: pondělí 12. listopadu 2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Dne 12.11.2018

OÚ Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:40

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Stanislav Jelínek
Miroslava Jezlová
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Schválený program: (7 – 0 – 0) 1)
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba členů kontrolního výboru
4. Volba členů finančního výboru
5. Zimní údržba
6. Záložní vrt
7. POV Jihočeského kraje 2019
8. Lesní výbor
9. Kanalizace – zrušení smlouvy a nové výběrové řízení
10. Diskuze
Program byl schválen

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Volba zapisovatele (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce přednesla návrh na jmenování Michala Foučka zapisovatelem.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
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Bod 1. byl schválen.

ad 2. Volba ověřovatelů zápisů (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce se dotázala, zda někdo bude chtít dělat ověřovatele zápisu. Přihlásil se Tomáš Ryba
a Stanislav Jelínek. Byli navrženi Stanislav Jelínek a Tomáš Ryba jako ověřovatelé zápisu.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
Bod 2. byl schválen.

ad 3. Volba členů kontrolního výboru (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce vyzvala předsedu kontrolního výboru Stanislava Jelínka, aby předložil návrh na
členy kontrolní výboru. Stanislav Jelínek navrhl Michaela Junga a Miroslavu Jezlovou za členy
kontrolního výboru.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Volba členů finančního výboru (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce vyzvala předsedu kontrolního výboru Miroslava Foučka, aby předložil návrh na
členy finančního výboru. Miroslav Fouček navrhl Tomáše Rybu a Miroslava Jezla za členy finančního
výboru.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
Bod 4. byl schválen.

ad 5. Zimní údržba (5 – 0 – 2) 1)
Starostka obce oslovila Milana Vacka na provádění zimní údržby pluhování za 500,- Kč za hodinu,
který souhlasil. Michal Fouček oslovil Miroslava Foučka, jestli má zájem o provádění údržby.
Miroslav Fouček odmítl.
Navrhnut na zimní údržbu byl Milan Vacek.
Pro hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Stanislav Jelínek, Tomáš Ryba a Svatava
Tichopádová. Miroslav Fouček a Miroslava Jezlová se zdrželi hlasování.
Bod 5. byl schválen.
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ad 6. Záložní vrt
Starostka obce oznámila, že bude proveden vrt na parcele 1 183 / 3, který bude jako záložní
(zkušební) pro obecní úřad (hospodu) a obyvatele využívající studnu na parcele st 25 / 2 s případným
možným připojením sousedících parcel.
Po diskuzi, kde padly připomínky, starostka obce rozhodla o odložení hlasování na příští schůzi.

ad 7. POV Jihočeského kraje 2019 (6 – 0 – 1) 1)
Starostka obce přednesla návrh na zažádání o dotaci z POV Jihočeského kraje v roce 2019 pro
uložení kabelu napájení veřejného osvětlení do země u části, kde ještě nebylo vedení uloženo.
Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel, Stanislav Jelínek, Tomáš Ryba a Svatava
Tichodává souhlasili – Miroslava Jezlová se zdržela.
Bod 7. byl schválen.

ad 8. Lesní výbor (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce navrhla vytvoření lesního výboru, který bude mít za cíl rekultivaci lesů v majetku
obce. Jako předsedu navrhla Miroslava Havla.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
Bod 8. byl schválen.
Na příští schůzi se budou volit další členové výboru.

ad 9. Kanalizace – zrušení smlouvy a nové výběrové řízení (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce přednesla návrh na zrušení smlouvy na vybudování kanalizace z nedostatku
zajištěných finančních prostředků.
Návrh byl ve výše uvedeném poměru schválen.
Bod 9. byl schválen.

ad 10. Diskuze
Při diskuzi byl projednáván vodovod, který je na návsi a využívá ho část obyvatel obce
s přístupnými kohouty pro odběr vody, které jsou umístěny u potoka, na návsi u studny a za
hasičárnou. Bylo dohodnuto, že se zjistí, komu patří vodovod a zda jej může dostat obec do správy.
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Dále byla projednávána skládka bioodpadu na Volšinách. Je nutné odvážet na skládku pouze
bioodpad. Nejedná se o skládku ostatních materiálů.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Stanislav Jelínek

___________________
Tomáš Ryba
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