Obec Milejovice
datum: čtvrtek 25. června 2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 22.6.2020 konaného na dvoře Milejovického úřadu

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:35

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček
Miroslava Jezlová

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Žádost o odkup pozemku
Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2019
Rozpočtová opatření
Vyhotovení projektu na opravu místních komunikací
Diskuze

Program byl schválen.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody.

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. Žádost o odkup pozemku
Starostka informovala, že obdržela žádost od pana Vlastimila Černíka na koupi pozemku
s parcelním číslem 1 575 v katastru obce. Starostka upřesnila, že se jedná o Homolků zahradu.
Bod 3. berou zastupitelé na vědomí.

ad 4. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2019 (5 – 0 – 0)1)
Starostka předala slovo přítomné účetní obce Monice Kubařové.
Monika Kubařová sdělila, že Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn 15 dnů. V obci
proběhl soukromý audit, který provedla firma ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.
a byl navržen v loňském roce. Nebyl nalezen žádný finanční únik. Hospodaření obce je bez
jakýchkoliv chyb.
Schválení hospodaření za rok je i schválením účetní závěrky. Monika Kubařová sdělila, že jsou 2
možnosti. Schválit účetní závěrku nebo neschválit. V případě neschválení je nutné uvést důvod
neschválení účetní závěrky.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Michael Jung, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro
schválení závěrečného účtu za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019.

Bod 4. byl schválen.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Milejovice schválilo Závěrečný účet obce Milejovice za rok 2019
a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2019 .

ad 5. Rozpočtová opatření
Monika Kubařová informovala, že rozpočtová opatření 1 – 5 v roce 2020 jsou zveřejněna a
schválena starostkou obce, která k tomu má kompetence.
Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.
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ad 6. Vyhotovení projektu na opravu místních komunikací (5 – 0 – 0)1)
Starostka obce informovala o vyhotovení projektu na opravu místních komunikací v souvislosti
s výstavbou kanalizace. Dotazovala se jednoho projektanta na cenu. Projekt 1 km silnice vychází do
100 tisíc korun. V případě schválení osloví další projektanty. Projekt je potřeba vypracovat pro
možnost požádání o dotace na opravu cest. Jde o to, zda se má projekt vypracovat nyní nebo případě
až další rok. Michal Fouček se dotázal, zda vypracovaný projekt lze použít i třeba za dva roky.
Starostka odpověděla, že bude možné projekt použít i za dva roky. Michal Fouček dodal, že se tedy
projekt nemusí využít hned teď, ale i případně v dalších letech. Projekt a podklady budou připraveny
na to, když se objeví nějaká dotace.
Starostka obce nechala hlasovat zastupitele, zda se má zajímat o vypracování projektu a nechala
vyhotovit nabídky na vytvoření projektu.
Bod 6. byl schválen.

ad 7. Diskuze
Starostka informovala, že stavební firma bude mít hotovou kanalizaci směrem na Kuřimany do
10. července. Dále informovala, že byly provedeny kamerové zkoušky kanalizace. Zaplaceno je
13 860 000,- Kč.
se
, jaká bude konečná cena. Cena za kanalizaci je
15 000 000,- Kč, upřesnila. A není ani koruna víceprací navíc.
, že se
prodraží o komunikace.
, že sedání zásypu výkopu je, co 1 m, to 1 rok. Na
obecních cestách nebyly výkopy hluboké, dodal Michal Fouček. Nejhlubší výkopy byly na krajských
cestách. Starostka obce sdělila, že Milejovické krajské silnice jsou v investicích a budeme doufat
v opravu do 2 let.
Starostka požádala o dobrovolníky na úklid kostela Dobré Vody ve čtvrtek od pěti hodin, jelikož
v neděli bude při příležitosti pouti v kostele mše.
Dále starostka přečetla názor pana P. Jana Löffelmanna, JC.D, kterého se ___________________
na názor ohledně reprodukované hudby v kostele. Pan P. Jan Löffelmann, JC.D sdělil, že nejsou
v rozporu s tímto posvátným místem. Starostka informovala, že 4. července by měl být koncert.
___
se
, čí je kostel. Jedná se o kostel obce, odpověděla starostka. _________
_______ zajímalo, proč se na názor ptáme faráře. Michal Fouček připomněl názor místních, že kostel
je pouze pro věřící.
, že kostel je pro věřící, je v lese. Dále se
, jak
tam budou jezdit auta, kde je parkoviště, kde bude sociální zařízení. Nebude se jednat o masivní akci,
oponovala starostka obce. Dále
, proč není cedule na kostele s informací,
že se jedná o majetek obce, ne církve, když obci jde jen o peníze. Je proti tomu, aby tam jezdila auta.
Nikdo ke kostelu pěšky chodit nebude. A
, že bude v kostele nějaká svatba a zeptal se, kde
budou parkovat. Na svatbě bude přibližně 80 lidí a chtějí se dohodnout s ______________________
o možnosti parkování na
louce pod lesem, upřesnila starostka. Ke kostelu pojedou jen babičky.
_____, že lidé ke kostelu pěšky chodit nebudou. A
, že tímto způsobem se tu chováte
k soukromému majetku. Tomáš Ryba oponoval, že se chováme s respektem. __________________
_____, že na soukromý pozemek házíte větve, neuklízíte kámen ze soukromé parcely. Tomáš Ryba
a starostka obce se zeptali, o jaký kamen se jedná. Jde o kámen, který pan Milan Vacek sebral na
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svém poli a nechal uložen na
pozemku, odpověděl pan Bohuslav Fouček. Někteří lidé si mohou
dělat, co chtějí,
. Na to pan Milan Vacek odpověděl, že větev na mezi je ve srovnání s ___
vypouštěním fekálií při ucpaném septiku na ulici nesrovnatelné.
bylo
odpovězeno, že to je věc mezi
a panem Milanem Vackem. Tomáš Ryba se vrátil zpět k Dobré
Vodě. Odpověděl, že se bude dbát o to, aby k Dobré Vodě při akcích nejezdila auta. Netuší jak vyřešit
záchody. Michal Fouček odpověděl, že o mši při pouti se také neřeší a lidé jsou na Dobré Vodě 3
hodiny. Akce reprodukované hudby bude trvat třičtvrtě hodiny. Jde o propagaci Dobré Vody, dodal
Tomáš Ryba, o dostání Dobré Vody do povědomí. Kostely jsou od setkávání lidí. Svatby byly
v kostele i v minulosti, doplnila starostka. Pan Václav Vostradovský dodal, že v budoucnu se bude
žádat o dotaci na opravu kostela. K žádosti se dokládá, jaké akce se v místě konají. Pokud nelze
doložit konání akcí, je nižší šance na získání podpory.
se
na památník, který se sliboval. Slíbila jej opozice, upřesnila
starostka, s plnou podporou. Byl vyzván Michael Jung, aby sdělil, v jaké fází je památník obětem
komunismu. „Dělá se na tom,“ odvětil.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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