Obec Milejovice
datum: středa 13. listopadu 2019

č.j.: OM132/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.11.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:20

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Korekce účtu 042 - nedokončený hmotný majetek
Seznámení s rozpočtovými opatřeními 1 - 9 / 2019
Smlouva o úvěru s bankou Moneta Money Bank a.s.
Diskuze

Pro zveřejněný program hlasoval Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava
Tichopádová. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Program byl schválen.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
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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. Korekce účtu 042 - nedokončený hmotný majetek (4 – 0 – 2) 1)
Starostka obce předala slovo účetní paní Monice Kubařové, která vysvětlila, že na tomto účtu se
zaúčtovává nedokončený hmotný majek v souvislosti s budováním kanalizace a první doklady jsou
z roku 2009. V tomto účtu jsou faktury i za zrušená výběrová řízení od společnosti Universal
Solution s.r.o. (IČ 03470300) a musí se odúčtovat a zaúčtovat na účet 542 – manka a škody, jelikož
kanalizace se nyní staví podle jiného výběrového řízení. Jedná se o faktury s čísly
číslo 2017–184 za 36 300,- Kč z roku 2017
číslo 2017–199 za 60 500,- Kč z roku 2017
číslo 2018–314 za 48 400,- Kč z roku 2018.
Pro hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Miroslav
Fouček a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Seznámení s rozpočtovými opatřeními 1 - 9 / 2019
Starostka přítomným zastupitelům sdělila, že s rozpočtovými opatřeními se zastupitelé seznamují.
Paní Monika Kubařová sdělila, že musí být v zápisu schůze zastupitelů obce, že starostka obce
schválila rozpočtová opatření a zastupitelé je berou na vědomí.
Starostkou obce byla schválena rozpočtová opatření 1 – 9 / 2019, která vzali zastupitelé na
vědomí.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Smlouva o úvěru s bankou Moneta Money Bank a.s. (4 – 0 – 2) 1)
Starostka informovala, že zastupitelé dostali v minulém týdnu návrh úvěrové smlouvy číslo
16319002412 s bankou Moneta Money Bank a.s. o poskytnutí úvěru. Starostka obce se dotázala, zda
si zastupitelé smlouvu pročetli a po odsouhlasení se zeptala zda má někdo nějaké připomínky. Nikdo
připomínky neměl.
Pro uzavření úvěrové smlouvy jištěné zřízením zástavního práva k bytovému domu hlasovali
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Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová. Miroslav Fouček a Michael
Jung se zdrželi.
Bod 5. byl schválen.

ad 6. Diskuze
Starostka obce poděkovala za vyčištění a opravení okapu u kostela Dobrá Voda Tomášovi Rybovi
a panu Milanu Vackovi.
se

, jak pokračuje změna územního plánu číslo 2. Starostka obce

informovala, že se k plánu vyjadřují dotčené úřady.
Pan Bohuslav Fouček zmínil, že kobyly v Třešňovce okousaly kůru ze vzrostlého stromu třešně.
Starostka obce vyzvala majitele kobyl, pana Pavla Uhlíka, aby se k tomu vyjádřil. Neměl k tomu co
dodat. Starostka obce navrhla odvedení kobyl, s čímž pan Pavel Uhlík souhlasil.
Pan Bohuslav Fouček se dotázal, kdy budou vysazeny v Třešňovce nové stromky, které podle
informace mu sdělené měly být vysazeny letos. Starostka odpověděla, že tento pátek pan Milan Vacek
přiveze dva stromky.
Tomáš Ryba sdělil, že na transparentním účtu pro opravu kostela Dobrá Voda je nyní 80 tisíc.
Projednával s projektantem zajištění kleneb a řešením jsou táhla, která památkový ústav schválil.
Projekt bude hotový do 14 dnů.
Pan Bohuslav Fouček se zeptal, jak to vypadá se stromky pro les v Maninách. Starostka sdělila,
že podala oznámení a objednala stromky, Miroslav Havel seče stromky, které tam jsou, a o víkendu
myslivci pozemek dosečou. Na konci března budou stromky k dispozici. Paní Růžena Foučková
navrhla vyhlášení brigády na výsadbu stromků. Pan Bohuslav Fouček sdělil, že brigády by se mohli
zúčastnit všichni dospělí z Milejovic. Tomáš Ryba dodal, že se jedná o dobrovolnou brigádu.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček
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Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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