Obec Milejovice
datum: středa 28. srpna 2019

č.j.: OM119/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 26.8.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:55

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

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Plán vyčištění a výsadby lesa v Maninách
Zastavení bytovky
Výběr poplatků za komunální odpad
Diskuze

Program byl schválen. Pro program hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba
a Svatava Tichopádová. Miroslava Jezlová a Michael Jung proti. Miroslav Fouček se zdržel.
Miroslav Fouček požadoval přidání dalších bodů do schůze obecního zastupitelstva, které zaslal emailem:
„Dobry večer, navrhuji další body programu co se tyče kanalizace 1. zmena SOD
2. dozor
3. stavbyvedoucí
4. zmena harmonogramu
5. kontrola kontrolní komisí
Vede me k tomu společný zajem na řadném provedení dila a zajmem o obyvatele vesnice.
OPOZIČNI ZASTUPITEL FOUČEK M.“

Po zamítnutí navržených bodů bylo dohodnuto, že body se proberou v diskuzi na závěr schůze.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
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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. Plán vyčištění a výsadby lesa v Maninách
Starostka obce informovala přítomné o jednání s panem Kubernou z Lesů ČR, který poskytl
informaci ohledně možné dotace na výsadbu a s tím i plán výsadby.
Doporučil vyčištění pozemku pomocí frézy, kvůli stavu pozemku. Cena vychází na 30 000,- Kč
za 1ha.
Miroslav Fouček se vyjádřil, že místo investice do lesa by se měl pozemek prodat.
Starostka obce sdělila, že se poptá na cenu, za kterou by bylo možné pozemek prodat. O možnosti
vyčištění a výsadby lesa se rozhodne na další schůzi, až bude známá cena pozemku.

ad 4. Zastavení bytovky (4 – 1 – 2) 1)
Starostka obce sdělila informaci, že pro úvěr, který bude obec čerpat na stavbu kanalizace a ČOV
od bankovního domu Moneta Money bank a.s., bude obec ručit bytovkou, která byla do minulého
roku zastavena ve prospěch České spořitelny na úvěr na její vybudování.
Pro hlasoval Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Proti
Miroslava Jezlová. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.

ad 5. Výběr poplatku za komunální odpad
Starostka obce sdělila, že platby za komunální odpad se provádí na osobu trvale hlášenou a za
nemovitost bez trvale hlášené osoby. Není možné v případě majitele, který bydlí v obci v jiné
nemovitosti poplatek odpustit.
Poplatky za rok 2019 se budou vybírat v průběhu září a zůstávají ve stejné výši jako za loňský
rok.
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ad 6. Diskuze
Starostka obce se vrátila k zaslaným bodům Miroslavem Foučkem. Zeptala se, co bylo míněno
změnou SOD. Starostka se zeptala, co tím opozice myslela. Miroslav Fouček chce vědět, proč se
změnila splatnost faktur na 45 dní. Starostka obce odpověděla, že se splatnost neměnila a je 30 dní.
Starostka obce vyzvala Miroslava Foučka, aby upřesnil zaslaný 2. bod. Miroslav Fouček chtěl
vědět, kdo vybral

. Starostka sdělila, že

byl vybrán

v roce 2015. Ověřovala u více úřadů informaci, zda projektant může dělat dozor stavby a zjistila, že
toto se nevylučuje. Michal Fouček se zeptal, na kolik vyšel dozor stavby v sousední obci. Starostka
obce sdělila, že na 250 000,- Kč. Jednalo se také o stavbu kanalizace.

si

v Milejovicích účtuje 30 000,- Kč..
3. bod, nazvaný stavbyvedoucí, Miroslav Fouček na výzvu starostky doupřesnil, zda je uveden
___________ ve smlouvě o dílo. Ve smlouvě o dílo je uveden jako hlavní stavbyvedoucí
který byl přítomen předání staveniště. Stavbyvedoucí

,

je uveden ve stavebním deníku,

což takto může být dle zjištěných informací.
Starostka obce vyzvala k doplnění 4. bodu ze zaslaného seznamu Miroslava Foučka. Podle
Miroslava Foučka se měla čistička budovat až 3. měsíc. Starostka obce odpověděla, že podle
informací, které má ona, se má budovat čistička, další bude větev na Hoštice a následně ostatní větve.
Starostka obce informovala, že v polovině července přišlo anonymní udání na místní hospodu.
Dorazila do hospody neohlášená kontrola z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Kontrola
nenašla žádné pochybení.
Starostka obce předala slovo účetní obce, paní Monice Kubařové, která byla přítomná na schůzi.
Účetní obce chtěla vyjasnit, jakou pozici má na obecním úřadě. Za neustálého skákání do řeči od
Miroslavy Jezlové, sdělila paní Monika Kubařová, že na základě uzavřené smlouvy dle občanského
zákoníku je externí účetní a každý měsíc vystavuje fakturu obci. Dále přečetla část z následně
uvedené e-mailové komunikace s Miroslavou Jezlovou a jejím souhlasem:
„Od: Monika Kubařová <

>
Komu: miroslava jezlova <
>
Datum: 20. 8. 2019 7:17:52
Předmět: Re: FIN
Dobré ráno,
ještě jednou Vám vysvětlím můj vztah vůči vaší obci. Nejsem žádný zaměstnanec obce, nemám uzavřenou
pracovní smlouvu, ale pracuji na dodavatelskou smlouvu. Tudíž jsem v pozici dodavatele prací(služeb) a obec
v pozici objednatele. Jsem teda EXTERNÍ účetní.
Jak píšete, že Vás zastrašuji, nezlobte se, s tím jste začala Vy, já nikdy takto nejednám, není to můj styl.
Takže Vás ještě jednou prosím, pokud potřebujete nahlédnout do výkazů obce, můžete každou středu v úřední
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hodiny. Já Vám žádný výkaz bez souhlasu starostky obce zasílat nemohu.
Prosím Vás, pokud příště budete cokoliv potřebovat obraťte se na paní starostku a ona Vám jakýkoliv
dokument zapůjčí k nahlédnutí.
Monika Kubařová
---------- Původní e-mail ---------Od: miroslava jezlova <
>
Komu: Monika Kubařová <
>
Datum: 19. 8. 2019 21:47:20
Předmět: Re: FIN
Paní Kubařová,
prosím nezastrašujte mě.....
Já si myslím, že se můžeme dohodnout jako lidé.....
Ale samozřejmě jste si asi neuvědomila, že jste zaměstnancem obce = zastupitelstva obce a to se rovná obec.
Přeji přijemný večer a doufám v kladnou odpověď.
Jezlová ( zastupitel obce Milejovice)
---------- Původní e-mail ---------Od: Monika Kubařová <
>
Komu: miroslava jezlova <
>
Datum: 19. 8. 2019 18:53:12
Předmět: Re: FIN
Takže nejsem Váš zaměstnanec, to za prvé, pracuji na smlouvu. Za druhé takovýmto způsobem se mnou
jednat nebudete, jestli si myslíte, že mi budete vyhrožovat, tak to jste na omylu. Pokud chcete nahlédnout
do jakýchkoliv výkazů můžete kdykoliv v úřední hodiny. Ja Vám žádný vykaz zasílat nebudu. Do teď jsem s
vámi jednala a chovala se k Vám slušně, takže bych byla ráda, aby to tak bylo i z Vaší strany.
---------- Původní e-mail ---------Od: miroslava jezlova <
>
Komu: Monika Kubařová <
>
Datum: 19. 8. 2019 17:15:02
Předmět: Re: FIN
Dobrý den, jelikož jsem opoziční zastupitel, není mojí povinností se dohodnout s p.Rybou, a samozřejmě
vezměme také v potaz, že jsme byli odvoláni z výborů záměrně.
Vaší povinností je mi FIN poslat, jelikož Vy jste účetní, jste náš zaměstnanec a je to Vaše povinnost.
Samozřejmě zajisté víte, jak se budu muset zachovat a dále postupovat, protože též vím, že i Vy jste
zastupitelem v jiné obci.
Děkuji za pochopení.
Přeji krásný večer
Jezlová
---------- Původní e-mail ---------Od: Monika Kubařová <
>
Komu: miroslava jezlova <
>
Datum: 19. 8. 2019 16:55:01
Předmět: Re: FIN
Dobrý den,
pokud potřebujete nahlédnout do výkazu FIN obraťte se na Tomáše Rybu, který jako předseda finančního
výboru má potřebné výkazy zaslány vždy ke konci čtvrtletí k provedení kontroly. Můžete se prosím spolu
domluvit?
Hezký den.
Monika Kubařová
---------- Původní e-mail ---------Od: miroslava jezlova <
Komu: Monika Kubařová <
Datum: 19. 8. 2019 15:34:19

>
>
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Předmět: FIN
Dobrý den, prosím o zaslání FIN. Od 1.1.2019 k 31.7.2019.
Předem děkuji a přeji přijemný den.
Jezlová ( zastupitel obce Milejovice )“

Paní Monika Kubařová dodala na vysvětlenou, že jako externí dodavatel služeb nemůže předávat
dokumenty. O dokumenty si občan musí zažádat u paní starostky.
__________________ se

, jak je to s uskladněným dřívím, od minulého podzimu, pana

Frnocha na obecním pozemku, kde si na konci minulého roku

vrata pro vjezd na

pozemek. Pan František Frnoch sdělil, že v současné době čeká na povolení vrtu na svém pozemku a
jeho vybudování. Následně, dle dohody, dříví přestěhuje.
________________ se zeptal, jaké budou náklady na stočné. Starostka obce sdělila, že v současné
době není přesná částka a hrubý odhad je 180,- Kč na obyvatele za měsíc.
Další dotaz ohledně kanalizace se týkal připojení chalup, plateb za přípojky a věcných břemen na
pozemcích Jihočeského kraje. Starostka obce sdělila, že požadované informace zjistí a následně je
sdělí obyvatelům.
Starostka na závěr ještě přečetla e-mail od Miroslava Foučka, týkající se pana Milana Vacka:
„Od: "Miroslav Fouček" <

>

Komu: obec@milejovice.cz
Odesláno: 22.08.2019 9:01:04
Předmět: stavebni dozor
Dobry den, videl jsem Vacka, jak něco vysvetloval pracovnikum Protomu. Vacek je zaměstnancem stavebniho
dozoru? Protože takovato jednani neprospivaji obci. Obec zastupuje kde,kdo, bez odpovednosti a v dusledku
jsou zmatky ze kterých muze profitovat zhotovitel.
zastupitel Fouček Miroslav“

Starostka obce odpověděla Miroslavu Foučkovi, že Milan Vacek nemůže mít domácí vězení a
nesetkávat se s lidmi, které zná. Miroslav Fouček se zeptal, jestli je pan Milan Vacek zaměstnancem
dozoru. Starostka obce odpověděla, že není.
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Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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