Obec Milejovice
datum: pondělí 15. července 2019

č.j.: OM100/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 15.7.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:20

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

Schválený program:
1.
2.
3.
4.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Žádost o zapůjčení finančních prostředků
Změna výše odměn zastupitelů obce
Pro zveřejněný program hlasovali Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel, Michael
Jung, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Miroslava Jezlová byla proti.

5. Žádost o úvěr u banky Moneta Money Bank a.s.
Pro přidání bodu číslo 5 hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava
Tichopádová. Miroslava Jezlová a Michael Jung hlasovali proti. Miroslav Fouček se zdržel.
6. Stavba pomníku obětem komunismu v naší obci
Pro přidání bodu číslo 6 hlasovali všichni zastupitelé.
7. Diskuze
Program byl schválen.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
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Obec Milejovice
datum: pondělí 15. července 2019

č.j.: OM100/2019

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 Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Žádost o zapůjčení finančních prostředků (4 – 2 – 1) 1)
Starostka obce sdělila, že nám administrátorka přes dotace zapomněla sdělit důležitou informaci.
A sice pro uvolnění dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV“ musíme mít vlastní prostředky ve výši
3 700 000,- Kč. Na účtě máme k dnešnímu dni 3 100 000,- Kč. Byla oslovena obec Kuřimany
a požádána o zapůjčení finanční částky 700 000,- Kč. Obec Kuřimany souhlasila se zapůjčením
700 000,- Kč na dobu vyřízení úvěru ve výši 2 000 000,- Kč u Monety Money Bank a.s.. Pro vyřízení
úvěru potřebuje doložit banka informaci o uvolnění dotace.
S obcí Kuřimany bude u právníka sepsána smlouva o zapůjčení finanční částky. Po obdržení úvěru
od bankovního domu Moneta Money Bank a.s. bude zapůjčená finanční částka 700 000,- Kč ihned
vrácena.
Úvěr 2 000 000,- Kč si obec bere na překlenutí období do obdržení dotace od Krajského úřadu
Jihočeského kraje ve výši 10 % nákladů akce. Obec bude disponovat následujícími financemi. Dotace
ve výši 7 330 000,- Kč a zápůjčka od SFŽP ČR (Státního fondu životního prostředí České republiky)
4 170 000,- Kč dají dohromady 11 500 000,- Kč. Z vlastních peněz dodáme 2 000 000,- Kč. Celkem
se jedná o 13 500 000,- Kč. Po začátku budování kanalizace požádáme Krajský úřad Jihočeského
kraje o dotaci ve výši 10 % z nákladů akce, což činí 1 500 000,- Kč. Po obdržení dotace od Krajského
úřadu Jihočeského kraje bude úvěr u Moneta Money Bank a.s. mimořádnou splátkou splacen. Dotace
od Krajského úřadu Jihočeského kraje může být proplacena v horizontu až třičtvrtiny roku. Dalším
důvodem žádosti o úvěr je překlenutí období mezi 30denní splatností faktury a proplacením financí
od SFŽP ČR, který má lhůtu 40 dnů.
Pro žádost o zapůjčení 700 000,- Kč od obce Kuřimany hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel,
Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Proti hlasovali Miroslava Jezlová a Michael Jung. Miroslav
Fouček se zdržel.
Bod 3. byl schválen.
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Obec Milejovice
datum: pondělí 15. července 2019

č.j.: OM100/2019

Tomáš Ryba oznámil, že Krajský úřad Jihočeského kraje nemusí dotaci poskytnout. Starostka
obce informovala, že do současné doby byly proplaceny Krajským úřadem Jihočeského kraje všechny
žádosti. Obec by byla první, komu by ji neproplatil.
Jelikož starostka obce vysvětlila důvod potřeby úvěru od Moneta Money Bank a.s., projednal se bod
5 před bodem 4.

ad 5. Žádost o úvěr u banky Moneta Money Bank a.s. (4 – 2 – 1) 1)
Pro žádost o úvěr u bankovního domu Moneta Money Bank a.s. ve výši 2 000 000,- Kč hlasovali
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Proti hlasovali Miroslava
Jezlová a Michael Jung. Miroslav Fouček se zdržel.
Bod 5. byl schválen.

ad 4. Změna výše odměn zastupitelů obce (7 – 0 – 0) 1)
Starostka obce navrhla zrušit odměny zastupitelům obce.
Všichni hlasovali pro zrušení odměn.
Bod 4. byl schválen.

ad 6. Stavba pomníku obětem komunismu v naší obci
Starostka obce se dotázala Miroslava Foučka, zda kontaktovali potomky obětí režimu, zdali mají
zájem o vybudování pamětního místa. Miroslava Jezlová odpověděla ano. Miroslav Fouček se
s odpovědí připojil. Starostka obce předala slovo Miroslavu Foučkovi.
Miroslav Fouček sdělil, že mají představu, aby se k tématu vyjádřili všichni ostatní a aby se
vytvořil nějaký pomník nebo pamětní deska k tomu, co se v padesátých letech v obci stalo. S lidmi
mluvili a oni by vytvoření pomníku přivítali. V podstatě na to čekají. Myslí si, aby se s nimi
domluvilo, kde by pamětní místo mělo být a co by na něm mělo být.
Starostka obce se zeptala, zda si vezme akci za své. Miroslav Fouček souhlasil.
Bylo navrženo, aby se uskutečnilo setkání, kde se k tématu vyjádří pozůstalí a místní obyvatelé.
Setkání by se mělo uskutečnit při nějaké příležitosti o víkendu.

ad 7. Diskuze
Starostka obce informovala o předání staveniště pro realizaci „Kanalizace a ČOV“ firmě Protom
Strakonice s.r.o. minulý pátek.
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Obec Milejovice
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_______________ se _______, v jakém stavu je přemístění dříví, které má pan František Frnoch
uskladněno na obecním pozemku. Starostka obce sdělila, že pozemek je prodán. Čeká se na zapsání
v katastru nemovitostí. Jakmile bude majitelem pozemku v katastru pan František Frnoch, vybuduje
si vrt a následně přemístí dříví.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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