Obec Milejovice
datum: pondělí 17. února 2020

č.j.: OM14/2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.2.2020 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:40

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

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Projednání výsledku inventur za rok 2019
Seznámení s rozpočtovými opatřeními
Převzetí silnic v obci obcí od SÚS JčK
Žádost o prodej části obecního pozemku panu Buršovi
Diskuze

Pro zveřejněný program hlasovali Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba
a Svatava Tichopádová. Miroslava Jezlová a Michael Jung se zdrželi hlasování.
Miroslava Jezlová si vymínila zapsat do zápisu, že nedostala informace pro schůzi. Starostka obce
jí sdělila, že dostali nabídku ke schůzce před zastupitelstvem, kde je možné si promluvit o
nadcházející schůzi. Tato nabídka je stále platná. Michal Fouček sdělil, že konání schůze bylo
zveřejněno na úřední desce a událost byla zanesena v Google kalendáři obce.
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. Projednání výsledků inventur za rok 2019
Starostka předala slovo Tomáši Rybovi, který byl předsedou komise.
Tomáš Ryba seznámil s body inventury přítomné zastupitele a veřejnost. Inventura probíhala
na počátku roku ve složení komise – Tomáš Ryba jako předseda komise a členové pan Michal Burda,
paní Růžena Foučková a pan Stanislav Jelínek starší.
Informoval o stavbách v majetku obce s tím, že bytovka byla odhadnuta na 2,5 miliónu korun.
Miroslava Jezlová sdělila, že ani ne před měsícem byli u bytovky zaměstnanci firmy E.on. s tím,
že chtějí bytovku odstřihnout z důvodu neplacení za odběr elektrického proudu po dobu několika
měsíců a nemohou se dostat na pozemek. Michal Fouček reagoval, že mohou připojení odstřihnout.
Starostka obce informovala, že nikým nebyla kontaktována. Michal Fouček sdělil, že E.on
bez problému neplatiče odstřihne, že se tak stalo v minulosti. Miroslava Jezlová souhlasila s tím,
že jí zaměstnanci potvrdili, že již několikrát byla odstřižena. Michal Fouček informoval, že obec
žádný dluh neeviduje. Pokud má nájemník dluhy někde jinde, nejedná se o problém obce. E.on
si dluhy řeším sám.
Dále Tomáš Ryba informoval majetku obce, lesích, pozemcích a účtech u Monety Money Bank
a.s. (běžný účet – 3 490 697,- Kč a transparentní účet pro Dobrou Vodu – 84 209,- Kč) a České
národní banky (38 283,- Kč).
Výsledkem inventury je, že veškerý majetek obce se dohledal. Nic nechybělo.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí.

ad 4. Seznámení s rozpočtovými opatřeními
Starostka obce předala slovo Michalu Foučkovi.
Michal Fouček informoval, že z roku 2019 bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpočtovými
opatřeními číslo 1 až 9. Zbývá seznámení s rozpočtovými opatřeními číslo 10 až 12.
Ve zveřejněném rozpočtovém opatření číslo 10 byla změna výdajů ve výši 16 675,- Kč,
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ve zveřejněném rozpočtovém opatření číslo 11 za listopad byla změna výdajů v hodnotě 70 624,- Kč
a ve zveřejněném rozpočtovém opatření číslo 12 byly změny ve výdajích ve výši 77 238,- Kč.
Rozpočtová opatření byla schválena a zveřejněna, jedná se pouze o seznámení zastupitelů.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Převzetí silnic v obci obcí od SÚS JčK (4 – 0 – 3) 1)
Starostka obce informovala, že při započatí budování kanalizace v obci si stavební firma Protom
Strakonice s.r.o. převzala od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) silnici vedoucí
na začátku obce od Hoštic. Po vybudování kanalizace jí SÚS JčK nepřevzala zpět. Stavební firma
na své náklady (150 000,- Kč) nechala výkopy opravit firmou Znakon a.s.. Stavební firma na schůzce
sdělila, že již zbytek komunikace od SÚS JčK nepřevezme. SÚS JčK navrhla převzetí komunikace
obcí, jedná se o běžnou praxi. SÚS JčK bude účtovat poplatek pouze za místo, kde se budou provádět
práce. Ve výši 3,- Kč za 1 m po 20m úsecích. V případě zasypání asfaltovým recyklátem od nás SÚS
JčK silnici převezme zpět.
se
silnice.

, kdo bude platit asfalt. Starostka odpověděla, že v obci se bude dělat
se

, zda silnici bude platit obec. Starostka odpověděla, že silnice je

SÚS JčK a ten bude opravu hradit. Obecní cesty bude hradit obec a bude si žádat o dotaci. Musí se
nechat vypracovat projekt. Po vybudování kanalizace se má komunikace nechat dva roky, jelikož se
zásyp propadá.
Miroslava Jezlová podotkla, že cena kanalizace naroste. Starostka sdělila, že nejsou účtované
žádné vícepráce. Miroslava Jezlová řekla, že víceprací již bylo několik. Starostka obce se dotázala,
od koho má takové informace. Miroslava Jezlová odpověděla, zda starostka ví, kdo stavbě šéfuje.
Starostka obce se zeptala, zda mluví s panem Zábranským. Dostala odpověď, že nejenom s panem
Zábranským. Na dotaz starostky, zda mluví s panem Peterkou, odpověděla, že s panem Zábranským
také. Starostka reagovala, že se zeptá pana Zábranského na zmíněné vícepráce.
Starostka obce nechala hlasovat o převzetí silnice od SÚS JčK. Michal Fouček, Miroslav Havel,
Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro převzetí. Miroslav Fouček, Miroslava Jezlová
a Michael Jung se zdrželi.
Bod 5. byl schválen.

ad 6. Žádost o prodej části obecního pozemku panu Buršovi
Starostka sdělila, že obdržela žádost od pana Milana Burši ohledně odprodeje části pozemku
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s parcelním číslem 1183 / 1 v katastru obce před jím vlastněným domem s číslem popisným 41. Jedná
se o zahrádku na zmíněném pozemku, část pozemku před vjezdem a cca 2 m směrem do kopce
od vjezdu do čísla popisného 41.
Starostka obce informovala, že bude zveřejněn záměr s vyznačenou částí pozemku.
, že část zahrádky zasahuje do
že prodávat se bude část obecního pozemku, nikoliv

parcely. Starostka obce sdělila,

pozemek, a bude zaměřena geodetem.

Bod 6. berou zastupitelé na vědomí.

ad. 7 Diskuze
Starostka obce informovala, že obec byla kontrolována VZP na platby zdravotního pojištění
a vše bylo v pořádku.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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