Obec Milejovice
datum: středa 25. září 2019

č.j.: OM124/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 23.9.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:45

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

Omluvení zastupitelé:
Michael Jung

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Otevření obálek s nabídkou na těžbu dřeva
Žádost o dotaci na opravu cest poničených svážení vytěženého dřeva
Výsadba lesa v Maninách nebo prodej
Žádost o odkup transformátoru na kraji obce
Diskuze

Program byl schválen.
Bod číslo 6 byl přidán po zveřejnění programu. O přidání bodu bylo hlasováno. Proti přidání
byla Miroslava Jezlová. Ostatní byli pro. Bod byl přidán do programu schůze

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
Zvukový záznam schůze je uložen na obecním úřadě
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
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Obec Milejovice
datum: středa 25. září 2019

č.j.: OM124/2019

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. Otevření obálek s nabídkou na těžbu dřeva
Na obec byla doručena pouze jedna obálka s nabídkou. Obálka byla otevřena. Miroslav Havel
nabídl 250,- Kč za 1m3. Žádná jiná nabídka nebyla doručena.
Těžbu dřeva na parcelách zveřejněných v nabídce provede Miroslav Havel.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí.

ad 4. Žádost o dotaci na opravu cest poničených svážení vytěženého dřeva (5 – 0
– 1) 1)
Starostka přednesla, že dotační program na opravu cest zatím nebyl vyhlášen. Jakmile bude
vyhlášen, starostka o dotaci zažádá. Podmínkou přiznání dotace je, že musí být dřevo odvezeno,
aby nedošlo po opravě k opětovnému poničení cest.
Starostka informovala, že dotace je ve výši 60%, 20% poskytne kraj a 20% je spoluúčast obce.
Starostka obce navrhla požádat o dotaci, jakmile bude program vyhlášen.
Pro hlasoval Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava
Tichopádová. Miroslava Jezlová se zdržela hlasování.

ad 5. Výsadba lesa v Maninách nebo prodej (4 – 0 – 2) 1)
Starostka obce se, jak uvedla při minulé schůzi, kdy byl tento bod přeložen na dnešní schůzi,
informovala ohledně ceny, za kterou se prodává vytěžený les. Cena se pohybuje v rozmezí
1,- až 2,- Kč za 1m2. Miroslava Jezlová se zeptala, jestli má tuto informaci písmeně. Starostka obce
sdělila, že se dívala na inzeráty a probírala tuto věc s

. Písemně tyto

informace nemá. Na dotaz starostky, k čemu potřebuje tuto informaci písemně, sdělila Miroslava
Jezlová, aby věděla, že starostka obce nelže.
Starostka sdělila, že rekultivace lesa, fréza, vyjede na 30 000,- Kč za ha. Na výsadbu lesa je dotace
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ve 100% výši. Podle plánu se má vysadit 9 000 stromků.
se

, proč budeme za 30 000,- objednávat vyklizení lesa, když to měl

udělat ten, kdo těžil. Starostka obce mu odpověděla, že na pozemku nejsou větve, ale jde o zarostlý
pozemek ostružiním, trávou a nachází se na něm pařezy.
Miroslava Jezlová sdělila, že les může vysadit někdo jiný.
Miroslav Fouček sdělil, že byl Teplý vrch vytěžený, když byla Svatava Tichopádová starostkou.
Pan Bohuslav Fouček vysvětlil Miroslavu Foučkovi, že starostkou je od října 2018 a Teplý vrch
se těžil v létě. Miroslava Jezlová řekla, že obec dala fakturu za prodej vytěženého dřeva až na Nový
rok 2019.
Starostka obce dala hlasovat pro zajištění frézy a požádání o dotace na výsadbu lesa.
Pro hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Miroslav
Fouček a Miroslava Jezlová se zdrželi hlasování.
V bodu 5 bylo schváleno vyfrézování pozemku a zažádání o dotaci na výsadbu lesa.

ad 6. Žádost o odkup transformátoru na kraji (5 – 0 – 1) 1)
Starostka přednesla návrh pana Michala Burdy, pana Vlastimila Černíka a pana Václava
Vostradovského, kteří mají zájem o udržení objektu transformátoru na kraji obce jako historické
památky.
Pan Václav Vostradovský informoval, že vlastník má v plánu objekt transformátoru zbourat při
pokládce elektrického vedení do země. V případě odkupu obcí by měla cena být nejvýše 1 000,- Kč.
Transformátor a pozemek jsou v majetku společnosti E.ON Distribuce a.s.. Obec by odkoupila objekt
transformátoru i s pozemkem a obec by dostala od lidí sponzorský dar ve výši ceny. Dobrovolníci by
se zavázali o objekt starat.
se

, proč musí objekt mít soukromníci a nemůže zůstat obci. Michal

Fouček odpověděl, že o odkup si zažádá obec. Soukromníci si objekt nekupují. Poskytnou obci
sponzorský dar.
Starostka nechala hlasovat o odprodání objektu transformátoru obci od společnosti E.ON
Distribuce a.s..
Pro hlasoval Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava
Tichopádová. Miroslava Jezlová se zdržela hlasování.
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
Zvukový záznam schůze je uložen na obecním úřadě
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
1)

stránka 3 z 5
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: středa 25. září 2019

č.j.: OM124/2019

Bod 6. byl schválen.

ad 7. Diskuze
Starostka oznámila, že v rámci uzavírky komunikace Milejovice - Hoštice od 7. října bude zrušena
autobusová zastávka v obci. Autobus do obce nebude zajíždět. Ve spolupráci se stavební firmou
Protom Strakonice s.r.o. bylo navrženo ČSAD STTRANS a.s. vybudování zpevněného místa
na začátku obce pro možnost otočení autobusu. ČSAD STTRANS a.s. tuto možnost odmítl. Zastávka
bude v Hošticích. ČSAD STTRANS a.s. sdělil, že zajetím autobusu do Milejovic a vrácením
do Hoštic nabere linka zpoždění 14 minut. Cestující by díky tomu nestihli přestoupit na navazující
spoje.
, že při výluce vlaků na trati Plzeň - České Budějovice
společnost ČD posunula odjezd vlaků z Plzně.
Starostka sdělila, že uzavírka je plánována na 4 týdny, ale s největší pravděpodobností bude trvat
3 týdny.

, že syn tedy zamešká školu. Nebude chodit do Hoštic. Starostka

obce sdělila, že zastávka v Hošticích je vzdálená 1,4 km. Dále se

_____,

jak bude jezdit domů, když má školu do pěti. Starostka obce odpověděla, že linka bude jezdit stále.
Miroslava Jezlová sdělila, že se jedná o více lidí než jen jednoho studenta. Paní Martina Vostradovská
navrhla, aby se pokusila zajistit Miroslava Jezlová náhradní spoj, když je to podle Miroslavy Jezlové
o komunikaci.
Starostka nechala hlasovat, že Miroslava Jezlová dostane pověření, aby vyřídila na ČSAD
STTRANS a.s., že bude zajištěno spojení.
Pro hlasovali všichni zastupitelé.
Miroslavě Jezlové bylo schváleno pověření pro jednání s ČSAD STTRANS a.s. o zajištění
spojení v době uzavírky.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

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
Zvukový záznam schůze je uložen na obecním úřadě
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
1)

stránka 4 z 5
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: středa 25. září 2019

č.j.: OM124/2019

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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