Obec Milejovice
datum: úterý 10. března 2020

č.j.: OM19/2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 9.3.2020 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:25

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová
Michael Jung

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Schválení vypracování Zprávy o uplatňování ÚP Milejovice
Prodloužení pachtovní smlouvy na parcelu číslo 1656
Diskuze

Program byl schválen.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.
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ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Schválení vypracování Zprávy o uplatňování ÚP Milejovice (4 – 0 – 1)1)
Starostka informovala přítomné, že zpráva o uplatňování územního plánu má být vyhotovovaná
každé 4 roky. Tuto zprávu může zpracovat Městský úřad Strakonice. Vypracování trvá několik měsíců
a následně bude projednána.
Starostka obce nechala zastupitelstvo hlasovat o následném návrhu:
I)

Bere na vědomí povinnost obce Milejovice vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném
sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.

II)

Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1)
stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání
územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období.

III)

Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy
o uplatňování Územního plánu obce Milejovice Městskému úřadu obce s rozšířenou
působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost
pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.

IV)

Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního
zákona zastupitele obce, Ing. Svatavu Tichopádovou jako určeného zastupitele, který bude
po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce
Milejovice spolupracovat s pořizovatelem.

Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro návrh.
Miroslav Fouček se zdržel.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Prodloužení pachtovní smlouvy na parcelu číslo 1656 (5 – 0 – 0)1)
Starostka obce informovala přítomné zastupitele, že se jedná o smlouvu s manželi Kohoutovými.
Řekla, že podle jejího názoru by se měla smlouva prodloužit o 5 let, jelikož se o pozemek starají a
udržují.
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Podmínky smlouvy jsou, že se starají o pozemek a udržují zeleň. Za to je roční pachtovné 1,- Kč.
Starostka nechala hlasovat o prodloužení pachtovní smlouvy.
Bod 4. byl schválen.

ad 5. Diskuze
Starostka zmínila, že 13. března dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Od 8:00 do 10:00
v části u Hoštic a od 10:00 do 12:00 v části u Kuřiman.
Starostka obce informovala, že minulý týden byl doručen obecnímu úřadu e-mail:
„Dobrý den, domluvili jsme se s

, že nové volby zatím odložíme.

Zastupitel Miroslav Fouček“
Starostka obce vyzvala Miroslava Foučka k vysvětlení e-mailu.
Miroslav Fouček sdělil, že

má zájem o nové volby, ale my jsme mu řekli, že

nové volby dělat nebudeme. Že nové volby odloží jakoby, než se s _______________________
domluví. Starostka se zeptala, zda si

uvědomuje důsledky vyvolání nových voleb.

Miroslav Fouček odpověděl, že nejspíše ne. Starostka informovala, že nové volby mohou být až za
půl roku, kdy v tomto období není zastupitelstvo usnášeníschopné. Nebude možné přijmout žádné
usnesení. Nové volby vyjdou na několik desítek tisíc.
se

, jak to bude s legalizací vodovodu. Starostka obce sdělila, že

studna je zlegalizovaná a u vodovodu jí na vodoprávním úřadě doporučili, abychom vodovod
nelegalizovali, jelikož se jedná o černou stavbu, nikde nejsou žádné doklady k vodovodu.
Miroslav Fouček se zeptal na vodovod, který se nyní dělá.

, že se dělá

pro někoho. Starostka obce sdělila, že tento vodovod není obecní. V roce 1942 se dohodlo 7 chalupářů
na vybudování vodovodu a dohodli se, že si nepřejí nikoho dalšího pro připojení. Pokud by se chtěl
připojit kdokoliv další, musí s tím všichni stávající souhlasit. Vyzvala pana Milana Vacka, aby podal
informace k vodovodu. Pan Milan Vacek řekl, že se jedná o věcná břemena k číslům popisným.
Miroslav Havel se zeptal Miroslava Foučka, co mu na tom vadí. Odpověděl, že bude mít vodu 7 lidí
a ostatní ne. Starostka obce sdělila, že vodu (vodovod) mají od roku 1942. Pan Milan Vacek doplnil,
že vodovod obec nestojí ani korunu a opravu hradí 7 majitelů vodovodu.
Jakmile bude práce okolo studny, ze které je voda vedena na náves, nechá se studna vyčistit,
sdělila starostka. Dále sdělila, že v době, kdy zjišťovala s Tomášem Rybou, kdo bude chtít kanalizaci,
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tak se ptali i na vodovod. Převážná část lidí ve vsi by měla vodovod pouze jako záložní zdroj a odběr
jen na vaření. Paní Růžena Foučková potvrdila, že vodu by využívala na vaření a na zbytek stačí
užitková voda, kterou mají všichni obyvatelé v obci ze svých zdrojů.
Paní Růžena Foučková se zeptala, jestli bude nějaká brigáda. Michal Fouček odpověděl, že
koncem měsíce bude brigáda na sázení stromků.
Starostka obce informovala přítomné o příští schůzi konající se 23. března 2020.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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