Obec Milejovice
datum: úterý 12. března 2019

č.j.: OM38/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.3.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:50

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

Omluvení zastupitelé:
Stanislav Jelínek

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Smlouva mezi obcemi o PO
Letní údržba veřejného prostranství
Změna číslo 2 územního plánu
Diskuze

Program byl schválen
Bod číslo 6 byl přidán po zveřejnění pozvánky na schůzi. Byl schválen v programu schůze.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro program.
Miroslav Fouček a Miroslava Jezlová se zdrželi hlasování.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):

Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
Telefon: +420 380 120 520 (úřední hodiny ST 18:00 – 20:00), Mobil: +420 722 908 742
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
stránka 1 z 5
1)
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: úterý 12. března 2019

č.j.: OM38/2019

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 Miroslava Havla a Miroslavu Jezlovou.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Zpráva kontrolního výboru
Starostka obce přednesla jednotlivé body zápisu kontrolního výboru z kontroly dne 9. února 2019.
Kontrole byl přítomen předseda komise Stanislav Jelínek se členy Miroslavou Jezlovou a Michaelem
Jungem.
V bodu 1 týkajícího se porušení usnesení číslo jedna ze zápisu schůze obecního zastupitelstva
ze dne 14. ledna 2019 je uvedeno, že předseda finančního výboru Miroslav Fouček nebyl srozuměn
se všemi částkami nižšími než 100 tisíc Kč a dále, že starostka obce disponuje s financemi sama.
Starostka obce vyzvala k vyjádření přítomnou členku výboru Miroslavu Jezlovou. Miroslava Jezlová
se odmítla vyjádřit. Za Miroslavu Jezlovou a Michaela Junga se bude vyjadřovat nepřítomný předseda
výboru Stanislav Jelínek. Starostka obce oznámila, že za leden byly faktury v celkové hodnotě
60 tisíc. Nejvyšší faktura byla za kapry pro občany obce v hodnotě 18 tisíc Kč. Žádná faktura
nepřesáhla hodnotu 50 tisíc Kč.
V bodu číslo 2 kontrolní výbor uvádí, že budova s číslem popisným 46 není zkolaudována, místní
hospoda není nahlášena na příslušné hygieně, zastřešení předzahrádky a předzahrádka není schválena
od provozovatele místní komunikace. Starostka vyjádření výboru kontrovala kolaudačním
protokolem z roku 2010. Na místní hygieně je hospoda nahlášena. Zastřešení nemusí být hlášeno.
Předzahrádka je ve stejném půdorysu, jako byla dříve rampa do obchodu, jen je nižší.
V bodu číslo 3 uvedl kontrolní výbor, že žádná rozpočtová opatření zpracovaná účetními obce
paní Jaroslavou Lhotovou a Monikou Kubařovou nejsou platná z důvodu uvedených dat schůzí.
Starostka obce uvedla, že do konce roku 2018 měli pravomoc starosta a místostarosta obce schvalovat
rozpočtová opatření do výše půl milionu, a proto jsou rozpočtová opatření platná.
Další bod zápisu kontrolní výbor se týkal zrušení účtu obce u Komerční banky. Výbor uvedl,
že účet byl zřízen minulým zastupitelstvem (2014 – 2018) výhradně pro čerpání úvěru 5 milionů Kč
na kanalizaci a ČOV a měl být čerpán do konce roku 2018. Starostka uvedla, že zrušený účet založil
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v roce 2001 starosta obce František Havel. V roce 2017 byla obci přidělena dotace na stavbu
kanalizace a ČOV. Jelikož nebyly zajištěny finance na celou akci, byla starostou obce Milanem
Vackem oslovena Komerční banka, zda neposkytne úvěr. Komerční banka úvěr odmítla poskytnout.
Starostka předložila dohodu o ukončení smlouvy o účtu v Komerční bance, který podepsala spolu
s příkazem k převodu peněz na účet u banky Moneta Money Bank. Miroslav Fouček sdělil, že to není
pravda, účet byl zrušen starostou obce Milanem Vackem. Starostka obce kontrovala, že byla u zrušení
účtu spolu s Milanem Vackem. Na dokladu je podle Miroslava Foučka špatné datum, 5. listopadu
2018. Toto datum je uvedeno bankou. Správné datum má být podle Miroslava Foučka 8. října 2018.
Na dotaz Tomáše Ryby, zda má Miroslav Fouček důkaz o špatném datu, neodpověděl. Miroslav
Fouček řekl, že bylo po volbách a starostou už Milan Vacek nebyl. Starostka obce vysvětlila, že Milan
Vacek byl starostou až do ustanovujícího zastupitelstva. Oprávnění ke zrušení účtu bylo uděleno
minulým zastupitelstvem na schůzi dne 24. listopadu 2017. Účet byl zrušen, jelikož Komerční banka
si účtovala poplatky za vedení účtu a u Moneta Money Bank tyto poplatky nejsou.
Starostka obce opustila zasedání a šla na obecní úřad pro výpis z účtu. Nebyla přítomna od 19:15
do 19:20.
Starostka obce přinesla výpis, kde je uvedeno, že zbývající peníze byly převedeny 5. listopadu 2018
na účet Moneta Money Bank. Dále sdělila, že je možná konfirmace účtu, ale cena by byla v řádu
tisíců. Miroslav Fouček sdělil, že mu stačí výpisy z účtu. Dále sdělil, že starosta obce a místostarosta
mohli disponovat rozpočtovým opatřením do výše 500 tisíc Kč a tak není možné přesunout peníze.
Místostarosta obce zavolal účetní obce Monice Kubařové a vedl telefonát na hlasitém odposlechu.
Účetní obce vysvětlila Miroslavu Foučkovi, že na přesuny peněz z účtu na účet obce se rozpočtová
opatření nedělají.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí.

ad 4. Smlouva mezi obcemi o PO
Starostka obce informovala, že byla uzavřena smlouva mezi obcí Milejovice a Litochovice
o požární ochraně. Oproti návrhu SDH obce Litochovice (1 000,- Kč) je roční poplatek 5 000,- Kč,
které schválilo zastupitelstvo obce Litochovice. V případě výjezdu budou účtovány pohonné hmoty
podle skutečné spotřeby při zásahu JSDH Litochovice.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Letní údržba veřejného prostranství obce
Starostkou obce byla prezentována žádost _______________o letní údržbu obce. ___
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___________byly předány vyznačené plánky sečení ploch v intravilánu a extravilánu obce (cesty ke
kostelu Dobrá Voda a okolí kostela a cesty na hranice katastru s obcí Střítež). Extravilán se bude sekat
nejméně dvakrát ročně. S _____________________ bude uzavřena smlouva.
Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Změna číslo 2 územního plánu (4 – 0 – 2) 1)
Starostka obce sdělila, že na obecní úřad dorazila žádost o změnu územního plánu, která se týká
pozemku s parcelním číslem _______v katastru obce v majetku _________________________
______________. Jedná se o změnu pozemku na stavební parcely. Veškeré náklady se změnou
územního plánu uhradí ___________________________________.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro změnu
územního plánu. Miroslav Fouček a Miroslava Jezlová se zdrželi hlasování.
Bod 6. byl schválen.

ad 7. Diskuze
Starostka oznámila konání další brigády na obci. Budou se prořezávat a kácet vrby dle jejich stavu
okolo cesty do Manin. Termín brigády bude upřesněn podle počasí.
Starostka obce se zeptala Miroslava Foučka, jak je to s dotacemi na lesy napadenými kůrovce.
Bylo sděleno, že dotace se vyplácejí zpětně. Žádá se v červnu a v září je dotace proplacena.
Starostka obce se zeptala Miroslava Foučka, jako předsedy bývalé inventurní komise se členy
Miroslavem Jezlem a Michaelem Jungem, proč nedodali vyjádření s důvody nepodepsání inventur.
Vyjádření měli podle dohody mezi starostkou obce, účetní a členy inventurní komise přinést na úřad
obce v úředních hodinách ve středu 20. února, následně 27. února a ani 6. března 2019 vyjádření
nedonesli. Vyjádření o nepodepsání vyžaduje starostka obce s účetní pro audit, aby bylo jasné,
které důvody vedly komisi k nepodepsání provedené inventury. Komise paní starostce sdělila
při schůzce za účelem podepsání inventur, že inventuře nevěří. Miroslav Fouček řekl, že to není
pravda a že v lednu řekli paní Kubařové, že inventury podepíšou s připomínkami. Připomínky
prý nechtěla paní Kubařová ani slyšet. Místostarosta opět zavolal účetní obce paní Monice Kubařové
a dal jí na hlasitý odposlech. Místostarosta zopakoval, že účetní obce nechtěla reflektovat připomínky
komise. Účetní paní Monika Kubařová se vyjádřila, že to není pravda. Podepsat s připomínkami
se může, ale v inventurách připomínky nejsou. Není žádný inventarizační rozdíl. Nebylo žádné
manko. Nebyl důvod k připomínkám. Jasně Miroslavu Foučkovi řekla, že pokud mají nějaký
problém, ať ho napíšou.
Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
Telefon: +420 380 120 520 (úřední hodiny ST 18:00 – 20:00), Mobil: +420 722 908 742
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
stránka 4 z 5
1)
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: úterý 12. března 2019

č.j.: OM38/2019

Paní Růžena Foučková vyjádřila názor, proč původní komise dělala inventuru, když majetek
dohledala a inventuru nepodepsala. Podle ní nevěří svojí vlastní práci, pod kterou se nejsou členové
komise schopni podepsat. Paní Edita Vacková souhlasila s názorem paní Růženy Foučkové. K tomuto
názoru se přidala i paní Eva Mikešová.

Zapsal:

Michal
Fouček
___________________

Digitálně podepsal
Michal Fouček
Datum: 2019.03.24
08:08:32 +01'00'

Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Miroslava Jezlová

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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