Obec Milejovice
datum: úterý 14. května 2019

č.j.: OM67/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 13.5.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:15

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Michael Jung
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová
Starostka po zahájení schůze informovala o obdržení rezignace na funkci zastupitele od Stanislava
Jelínka. Rezignaci obdržela 9. května 2019. Od 10. května 2019 se stal novým zastupitelem náhradník
Michael Jung, který podpisem potvrdil složení slibu.

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Výběr zájemců o dříví
Zápis z 11. března 2019
Zápis z 25. března 2019
Zápis z 16. dubna 2019
Hospodaření obce v roce 2018
Diskuze

Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro zveřejněný
program. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Program byl schválen.
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Obec Milejovice
datum: úterý 14. května 2019

č.j.: OM67/2019

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 Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Výběr zájemců o dříví (4 – 2 – 0) 1)
Starostka sdělila, že na obecní úřad byla doručena pouze jedna žádost na nabídku na těžbu dřeva
na Teplém vrchu, o které se jednalo při minulé schůzi. Žádost podal Miroslav Havel.
Starostka navrhla přidělení těžby dřeva podle doručené žádosti Miroslavu Havlovi.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro žádost
Miroslava Havla. Miroslav Fouček a Michael Jung hlasovali proti.
Tomáš Ryba se dotázal, co Miroslav Fouček a Michael Jung navrhují, když hlasovali proti.
Miroslav Fouček odpověděl, že se může udělat jiné výběrové řízení. Starostka informovala, že bylo
napsáno, aby se zájemci hlásili. Miroslav Fouček odpověděl, že i přesto mohou být proti.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Zápis z 11. března 2019
Starostkou obce bylo sděleno, že ověřovatelka zápisu z 11. března 2019 Miroslava Jezlová
podepsala zápis s výhradou, že neobsahuje zápis vše z audionahrávky, kterou má. Starostka si
nemyslí, že účelem zápisu je, aby byl doslovný.
Z důvodu nepřítomnosti Miroslavy Jezlové oznámila starostka projednání bodu na dalším
zasedání zastupitelů obce.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Zápis z 25. března 2019 (4 – 0 – 2) 1)
Starostkou bylo sděleno, že první větu bodu 7 zapisovatel Michal Fouček zapsal s chybou. Věta
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Obec Milejovice
datum: úterý 14. května 2019

č.j.: OM67/2019

obsahuje slovo finanční místo kontrolní.
Starostka obce navrhla usnesení na změnu věty na: „Starostka obce navrhla za předsedu
kontrolního výboru Miroslava Havla.“
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro návrh.
Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Bod 5. byl schválen.

ad 6. Zápis z 16. dubna 2019 (6 – 0 – 0) 1)
Starostka obce sdělila, že ověřovatel Miroslav Fouček nepodepsal zápis z 16. dubna 2019.
Miroslav Fouček odpověděl, že mu nebyl zaslán zapisovatelem zápis. Michal Fouček, jako
zapisovatel zápisu z 16. dubna 2019 odpověděl, že Miroslavovi Foučkovi poslal odkaz na náhled
zápisu, na který se snažili přistoupit jiné osoby než Miroslav Fouček (a to Diana Štroblová, John
Jones a SNK Milejovice).
Miroslav Fouček sdělil, že zápis obsahuje chybu v bodu 3. Kde je uveden špatný název firmy,
která se umístila na třetím místě. Název firmy není Metrostav a.s., ZNAKON – Milejovice.
Bylo navrženo hlasovat o opravě, kde v údajích o společnosti Metrostav a.s. nebude výše uvedené
slovní spojení. Bude název Metrostav a.s..
Všichni zastupitelé hlasovali pro návrh.
Bod 6. byl schválen.

ad 7. Hospodaření obce v roce 2018
Starostka obce informovala, že při minulé schůzi bylo sděleno, že obec skončila hospodaření
mínus 55 tisíc Kč. Schodek vznikl odpisy za 250 tisíc, které se v předešlých letech neprováděly. Bližší
informace o schodku poskytne účetní obce paní Monika Kubařová, která bude přítomna na příští
schůzi v červnu 2019.
Bod 7. berou zastupitelé na vědomí.

ad 8. Diskuze
Starostka obce sdělila, že na transparentní účet pro sbírku na opravu Dobré Vody byly zaslány
peníze vybrané 8. května 2019 při pěším putování ke kostelu pořádaného Římskokatolickou farností
Strakonice.
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Obec Milejovice
datum: úterý 14. května 2019
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Zapsal:
podepsal
Michal Digitálně
Michal Fouček
Datum: 2019.05.22
Fouček
19:03:38 +02'00'
___________________

Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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