Obec Milejovice
datum: úterý 12. února 2019

č.j.: OM25/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Dne 11.2.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:50

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček (od 19:25)

Schválený program: (7 – 0 – 0) 1)
1. Ustanovení zapisovatele
2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
3. Přihlášky členů SDH Milejovice a formuláře o GDPR
4. Posouzení a vypracování žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích
5. Projednání stížnosti a žádosti
6. Směrnice obce – přidání způsobu proplácení cestovních nákladů
7. Rekonstrukce obecního úřadu
8. Popelnice na potravinářské oleje
9. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14.1.2019
10. Diskuze
Program byl schválen
O bodu 3. bylo hlasováno samostatně, jelikož byl přidán dodatečně na žádost Miroslava
Foučka. Z důvodu dřívějšího opuštění zasedání Miroslavem Foučkem byly body projednávány
ve výše uvedeném pořadí. Všichni přítomní zastupitelé byli pro program i přidání dodatečného
bodu.
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Obec Milejovice
datum: úterý 12. února 2019

č.j.: OM25/2019

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Stanislava Jelínka a Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Přihlášky členů SDH Milejovice
Miroslavem Foučkem byla přednesena žádost o dodání přihlášek členů do SDH Milejovice
s vyplněným formulářem ohledně zpracování osobních údajů.
Žadatelé mohou neodevzdanou přihlášku nechat nejpozději 28. února 2019 na obecním úřadě
obce Milejovice.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí.

ad 4. Posouzení a vypracování žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích
Starostka obce předala Miroslavu Foučkovi, jako předsedovi finančního výboru, informace
o možných příspěvcích na hospodaření v lesích, požádala jej o návštěvu přednášky a následném
vypracování posudku o možném čerpání příspěvku na hospodaření v obecních lesích. Ideálně
do konce měsíce.
Miroslav Fouček žádost starostky přijal.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Stížnost a žádost
Starostka sdělila, že

stížnost 30. prosince 2018 na využití parcely

1183 / 1 v katastru a majetku obce Milejovice jako jediné možné přístupové cestě k pozemku
s parcelním číslem

.

Dále starostka obce oznámila doručení 6. ledna 2018 žádosti o připojení pozemku s parcelním
číslem

na místní komunikaci a vybudování vrat a vjezdu na zmíněný pozemek.
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č.j.: OM25/2019

Na schůzi konané 10. prosince 2018 byla schválena žádost pana Františka Frnocha na pronájem
části pozemku, na kterém má složené dříví. Na schůzi
a při probírání pronájmu

žádnou námitku.

ke svému pozemku na parcele číslo

i

si stěžuje, že nemá přístup

díky složenému dříví pana Františka Frnocha.

Po diskuzi mezi

, panem Františkem Frnochem, kteří byli přítomni

na schůzi, a přítomnou veřejností navrhla starostka, aby se na obecním úřadě sešli pouze
_

_

_

s panem Františekem Frnochem za její přítomnosti a pokusili se dohodnout. Tomáš Ryba

sdělil svůj názor, že je zapotřebí se oprostit od toho, co kdo komu řekl, a je zapotřebí najít společné
řešení vzniklé situace.
Na konci schůze se dohodli na schůzce ve čtvrtek 14. února 2019.
Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.
Miroslav Fouček v 19:25 opustil schůzi zastupitelů obce po omluvě, kterou starostce ústně
sdělil na obecním úřadě před začátkem schůze.

ad 6. Směrnice obce – přidání způsobu proplácení cestovních nákladů (5 – 0 –
1)1)
Starostkou obce byla předložena směrnice způsobu proplácení cestovních nákladů vypracovaná
účetní obce Monikou Kubařovou.
Pro předloženou směrnici hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Stanislav Jelínek, Tomáš
Ryba a Svatava Tichopádová. Miroslava Jezlová se zdržela hlasování.
Bod 6. byl schválen.

ad 7. Rekonstrukce obecního úřadu
Starostka obce informovala přítomné, že při procházení podmínek možné dotaci na rekonstrukci
obecního úřadu bylo přehlédnuta celková částka. Oprava by musela stát minimálně 500 000,- Kč.
Rekonstrukce obecního úřadu, včetně elektroinstalace, bude řešena pouze z rozpočtu obce.
Bod 7. berou zastupitelé na vědomí.

ad 8. Popelnice na potravinářské oleje
Starosta obce informovala o nutnosti mít nádobu na potravinářské oleje. S firmou bude uzavřena
smlouva na zajištění popelnice na potravinářské oleje, kde vývoz popelnice bude vycházet
na 950,- Kč bez DPH.
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Obec Milejovice
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Bod 8. berou zastupitelé na vědomí.

ad 9. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14.1.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14. ledna 2019, který zapisoval Michael Jung, starostka
obce nepodepsala a přednesla důvody, proč tak učinila.
Starostka uvedla, že zápis byl předložen až 9. den po schůzi. Pan Michael Jung zmínil, že stejnou
věc provedl Michal Fouček s prosincovým zápisem, kdy Miroslavu Foučkovi předal zápis také
až devátý den. Michal Fouček sdělil, že u tohoto zápisu po telefonické konzultaci s Miroslavem
Foučkem po telefonu a před podpisem zápisu byla upravena jen dvě slova. Pan Miroslav Fouček zápis
podepsal bez výhrady.
V zápise je uvedeno, že rozpočtová opatření do výše 500 000,- Kč byla schvalována bez vědomí
zastupitelstva starostou obce Milanem Vackem a místostarostou obce Michalem Foučkem. Tento
zápis se nezakládá na pravdě. Rozpočtová opatření do výše 500 000,- Kč měli právo podepisovat
starosta a místostarosta obce podle schváleného usnesení ze zápisu obecního zastupitelstva
ze dne 7. listopadu 2014.
Michal Fouček se zeptal, jestli se jedná o doslovný přepis. Miroslava Jezlová odpověděla,
že se jedná o doslovný přepis schůze.
Zápis obsahoval tvrzení, že Milan Vacek byl proti zrušení Jednotky SDH Milejovice. Milan Vacek
nic takového při schůzi nepřednesl.
Zanesené tvrzení Tomáše Ryby o tom, že obec se složí na placení stočného za ty, co jej nebudou
platit, bylo vytrženo z kontextu a neobsahuje zmínku, že bylo proneseno sarkastickým způsobem.
Dalším důvodem nepodepsání je, že obsahuje úvahy zapisovatele.
Na dotaz Michala Foučka, když se jedná o doslovný přepis, proč není v zápise uveden dotaz pana
Michala Burdy na to, jestli se ví, kdo podal udání na Ministerstvo vnitra a zároveň není uvedena
odpověď Michala Foučka, že veřejně nikdo takou informaci nesdělí. Miroslava Jezlová odpověděla,
že se nejedná o doslovný přepis schůze.
Starostka obce oznámila, že zápis ze schůze obecního zastupitelstva nebude uveřejněn
na stránkách obce. Michal Fouček sdělil, že zápis je k nahlédnutí na obecním úřadě včetně písemného
vysvětlení, proč není zápis podepsán starostkou obce.
Bod 9. berou zastupitelé na vědomí.
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ad 10. Diskuze
_

se

, zda jsou zaplacené poplatky za odpad za rok 2018. Starostka obce

sdělila, že trvale hlášení obyvatelé mají poplatky zaplaceny. Nemá zaplaceno asi 5 chalupářů.
Starostka obce sdělila, že obecní úřad obdržel vyjádření Ministerstva vnitra, že obec je v dobré
finanční kondici. Dále obecní úřad obdržel informaci od Státního fondu životního prostředí,
že nám prodlužuje termín čerpání dotace na vybudování kanalizace a čističky odpadních vod.
_

se

, proč nezvoní automatická zvonice v kapličce. Starostka

odpověděla, že firma přijede na reklamaci, jakmile se zlepší počasí. Pan Bohuslav Fouček se ptal,
jestli bude prodloužena záruční doba o dobu reklamace. Michal Fouček odpověděl, že to je pouze
v případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci.

Zapsal:

Michal
Fouček
___________________
Digitálně podepsal
Michal Fouček
Datum: 2019.02.22
13:33:08 +01'00'

Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Stanislav Jelínek

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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