Obec Milejovice
datum: čtvrtek 24. září 2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 21.9.2020 konaného na dvoře Milejovického úřadu

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:35

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová

Schválený program: (6 – 0 – 0)1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Odkup pozemku
Rozpočtová opatření
Projednání žádosti MAS Šumavsko
Informace o kanalizaci
Informace o dílčím přezkoumání
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. Odkup pozemku (4 – 2 – 0)1)
Starostka shrnula, že pan Vlastimil Černík podal na jaře žádost o odkup pozemku s parcelním
číslem 1 575 v katastru obce o výměře 746 m2. Byl vyvěšen záměr o prodeji pozemku a žádná další
nabídka na odkup pozemku nepřišla.
Michal Fouček se zeptal na podmínky prodeje. Starostka zodpověděla, že prodejní cena bude 30,Kč za 1m2. Pozemek byl koupen za 15 000,- Kč. Nyní obec dostane necelých 22 400,- Kč.
Starostka nechala hlasovat. Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová
byli pro prodej pozemku. Miroslav Fouček a Michael Jung byli proti.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Rozpočtová opatření
Starostka předala slovo Michalu Foučkovi.
Michal Fouček sdělil, že na minulé schůzi byli zastupitelé seznámeni s rozpočtovými opatřeními
číslo 1 – 5 roku 2020.
Nyní odprezentoval zveřejněná rozpočtová opatření 6 až 8 roku 2020. V nich byla provedena
opatření na straně příjmů, kde obec získala peníze za vytěžené dřevo při kůrovcové kalamitě
v hodnotě 157 000,- Kč, peníze na dorovnání výpadku příjmu ve výši 95 000,- Kč a peníze na volby
ve výši 47 000,- Kč
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Projednání žádosti MAS Šumavsko (6 – 0 – 0)1)
Starostka obce přednesla žádost MAS Šumavsko, která připravuje na nové plánovací období 2021
až 2027 tvorbu nové strategie. K tvorbě potřebuje vymezení území působení a po obcích potřebuje
souhlas se zařazením.
Starostka obce sdělila návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do
územní působnosti Místní akční skupiny Šumavsko na období 2021 – 2027.“
A dodala, že u MAS Šumavsko již jsme. Platíme 4,- Kč za osobu. Od této skupiny budeme žádat
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o dotaci na opravu Dobré Vody.
Bod 5. byl schválen.

ad 6. Informace o kanalizaci
Starostka obce informovala, že projekt skutečného provedení kanalizace a ČOV je na životním
prostředí 14 dní. Čeká se na zpětnou odezvu, zda je vše v pořádku. Následně dojde ke kolaudaci. Poté
se budou moci občané připojovat.
Informovala, že zastupitelé byli pozváni na prodiskutování výši placení stočného. Opoziční
zastupitelé se nedostavili. Propočítali jsme s ohledem na vygenerování finanční částky po dobu deseti
let, že chalupáři budou platiti 1 500,- Kč za přípojku a osoba s trvalým pobytem 750,- Kč za osobu.
Po roce se udělá vyúčtování s tím, zda bude možné poplatek snížit nebo případně zvýšit.
Uživatel uzavře smlouvu s obcí.
Michal Fouček dodal, že provoz bude zajišťovat obec sama, pouze dozor bude provádět externí
osoba s požadovaným vzděláním, které v obci nikdo nemá.
Osoby proškolené pro provoz ČOV byli Tomáš Ryba a pan Milan Vacek. Starostka vyzvala, zda
by se nenašel ještě nějaký dobrovolník, který by byl jako třetí osoba, aby byla zajištěná každodenní
kontrola a nepřetržitá zastupitelnost obsluhy.
Bod 6. berou zastupitelé na vědomí.

ad 7. Informace o dílčím přezkoumání
Starostka sdělila, že počátkem září proběhlo dílčí přezkoumání za první pololetí. Nebyla nalezena
žádná chyba. V pololetí není žádné vyjádření. Zápis o přezkoumání je až za audit za celý rok.
Bod 7. berou zastupitelé na vědomí.

ad 8. Diskuze
Starostka obce vyzvala, zda se někdo chce na něco zeptat.
Miroslav Fouček se zeptal na přínos svateb u Dobré Vody pro obce. Starostka sdělila, že svatby
se na tomto místě konaly i v minulosti. Novomanžele při svatbě v srpnu darovali do kostela nový
ubrus na oltář a kazatelnu. Dodala, že nyní je potřeba ubrusy uklidit, aby je neponičily myši. Z druhé
svatby novomanželé pošlou peníze na opravu kostela. Za křtiny byly poslány peníze na účet. Druhou
svatbou pro letošek již svatby v kostele skončily.
Při varhaním reprodukovaném koncertu se vybralo 6 tisíc korun za účasti několika desítek lidí.
Starosta obce vyzvala pana Michala Burdu, aby řekl informace o nadcházejícím plánovaném živém
koncertu. Pan Michal Burda informoval o plánu pořádání 10.10.2020. Bude se jednat o kvartet
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: čtvrtek 24. září 2020

z Prachatic a půjde o kombinaci vážné a lidové hudby.
se
, kolik bylo aut při první koncertu. Starostka obce odpověděla, že
pod lesem auta nepočítala, na svážnici byla 4 auta a na kopci v lese byla 2 auta. Na to ___________
______
, že tam neměla auta co dělat a že se porušuje zákon. Dále se
, kolik bylo při
poslední svatbě aut. Miroslav Fouček mu odpověděl, že 20.
dodal, že na horní
cestě bylo 9 aut. Na parkovišti 5 aut. 9 aut mezi pasekami.
se, jaký to má přínos na přírodu.
Starostka odpověděla, že Dobrá Voda je na tolik frekventovaná, že i mimo svatby tam jezdí hromada
aut.
, že se porušuje zákon se souhlasem zastupitelstva. Michal Fouček
se zeptal, zda
má nějakou výjimku.
se
, na co má
mít výjimku. Michal Fouček dodal, zda má výjimku na ježdění autem v době pouti k Dobré Vodě.
________________________, že neví, může tvrdit, že tam jede do lesa. Michal Fouček řekl, že tam
v době poutě
autem po svážnici. Na to se
, s kým tam
.
Michal Fouček mu odpověděl, že s babičkami.
se
kdy. Michal Fouček
odpověděl, že v devadesátých letech. Michal Fouček dodal, že je pokrytec. Káže zde vodu a pije víno.
___________________to potvrdil. Na ostatních to vadí, ale tam má lesy.
Starostka obce navrhla jednoduchou věc, že svatby se na Dobré Vodě zakážou. Pokud se na nás
někdo obrátí s žádostí o svatbu, tak mu sdělíme, že to není možné. Na to se zeptala, proč by to tak
mělo být. Michal Fouček odpověděl, protože tu někdo káže vodu a pije víno.
Pan Michal Burda navrhl sepsat manuál, jakým způsobem se bude s Dobrou Vodou zacházet. Pan
Václav Vostradovský zmínil, že je možnost zřízení povolenek ke vjezdu, jako fungují na Šumavě.
Starostka obce sdělila, že prověří možnosti cesty v lese k Dobré Vodě.
, že minule se hlasovalo o pořádání koncertu u Dobré Vody a předem
bylo vše dohodnuto. Tomáš Ryba řekl, že se nejednalo o hlasování, ale dotaz na všechny přítomné,
kde většina přítomných spolu i se zastupiteli byla pro pořádání koncertu. Tomáš Ryba dovysvětlil, že
byl dotaz na všechny přítomné z důvodu, že pokud se nesouhlasí s
, tak
je
a všechny ostatní překřičí, i když v případě nesouhlasu s
se jedná o většinu. Když se
Tomáš Ryba dotázal při minulé schůzi přítomných, tak vyšlo najevo, že nejsou všichni proti. Michal
Fouček dodal, že se jednalo o dotaz na názor přítomných.
dále
, že posledně
o větvích naházených na louce. Fotku
naházených větví
na ceduli, aby si každý zkontroloval třímetrové vzrostlé keře naházené 3 metry
v louce.
, že polena a větve tam leží tak, jak je tam .
je z louky. Michal Fouček se
dotázal pana Milana Vacka, který prořezával větve, zda v místech, kam klestí dal, nějaké bylo. Pan
Milan Vacek odpověděl, že ne. Větve byly u komunikace. Michal Fouček sdělil, že mu 29. června
byla nahlášena černá skládka. Řekl Milanovi Vackovi, aby nic neuklízel. Michal Fouček se zeptal
___________________, zda ty větve tam
.
to
. Michal Fouček
dodal, že černou skládku vytvořil
. Ten kdo tam ty větve dal, by si je měl uklidit.
_____________________, že to uklidí.
Miroslav Fouček se zeptal, jak to vypadá s odprodejem trafostanice. Starostka odpověděla, že
prozatím nijak, jelikož E.on nestíhá.
se
o slovo a
, zda si starostka všimla kolíku naproti Horů, kde
je kanál, který rozbily návštěvy jezdící k Foučkům. Starostka obce odpověděla, že nevšimla. ___
___________________, že tam parkují návštěvy u zdi Vostradovských. Pan Milan Vacek dodal, že
se jedná o
kanál v
vlastnictví.
, že je to ve vlastnictví obce. Pan
Milan Vacek dodal, že se najednou jedná o obecní vlastnictví, ze kterého od nich tekly toaletní papíry.
_________________ se
, kdo obnažil 3 kanály. Pan Milan Vacek řekl, že je obnažil s firmou,
která je čistila, než se přišlo na to, že to teče od
.
,
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že byl propadlý rošt. Pan Milan Vacek dodal, že tam parkují návštěvy. ________________________
Michala Foučka, aby odpověděl, kde parkují návštěvy. Michal Fouček se dotázal, zda myslí vjezd
k Horům.
to
. Michal Fouček sdělil, že ve vjezdu k Horům občas
___________________ s
v létě, aby auto bylo ve stínu. Starostka se tedy zeptala na
problém.
, že se jedná o problém, kdy se propadl kanál, ucpal kanalizaci
a vytékal odpad od
.
kanál
,
,
__________ a na kanál provizorní pláty. Pan Milan Vacek
slíbil, když dělal starostu, že kanály
se opraví, což do dneška není. Pan Milan Vacek se zeptal
, od kdy se může
septik vypouštět do dešťové kanalizace. Zda je to povolené a není to proti zákonu, když se zde ohání
životním prostředím ohledně Dobré Vody.
, že nemá odpad do kanalizace.
Pan Milan Vacek se zeptal, kde se tam vzaly toaletní papíry. Zda je tam
.____________,
__________že možná. Michal Fouček na to řekl, že
lže. _________________
________.
________________________, že před třemi nebo čtyřma lety
na obec ohledně zápachu
z kanálu, co vede od obecní bytovky. Nic se s tím nedělalo do teď. Starostka informovala, že během
14 dnů bude bytovka připojena na splaškovou kanalizaci.
Starostka obce ukončila schůzi.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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