Obec Milejovice
datum: pondělí 12. října 2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 12.10.2020 konaného na dvoře Milejovického úřadu

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:10

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslava Jezlová
Tomáš Ryba

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Vyhlášení výběrového řízení na opravu silnice
Ustanovení komise pro otevření obálek
Informace k výběru poplatků
Diskuze

Program byl schválen (5 – 0 – 0)1)
Starostka obce navrhla přidání dalšího bodu do programu schůze.
6. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo s fa Protom Strakonice, s. r. o.
Pro přidání hlasovali Michal Fouček, Miroslav Fouček, Miroslav Havel a Svatava Tichopádová.
Michael Jung byl proti přidání. Bod byl zařazen na program schůze.
Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody.
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Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Foučka a Miroslava Havla.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Vyhlášení výběrového řízení na opravu silnice (5 – 0 – 0)1)
Starostka zopakovala dřívější informaci, že obec si musela pronajmout silnici od Jihočeského
kraje. Stavební firma Protom Strakonice, s. r. o. zjistila při stavbě kanalizace od návsi k Hošticům, že
nepočítala s náklady na uvedení silnice do stavu, kdy si ji majitel převezme zpět. Na své náklady
silnici upravila. V další části stavby kanalizace, od návsi směrem na Kuřimany, odmítla firma Protom
Strakonice, s. r. o. již od majitele silnici převzít.
Obec si pronajala silnici a za pronájem zaplatila 1 800,- Kč. Silnice se musí vrátit v požadovaném
stavu, a proto bude vyvěšeno výběrové řízení na opravu komunikace.
Michal Fouček seznámil přítomnou veřejnost s body výběrového řízení:
-

plocha opravy je cca 1 150 m2

-

realizace do konce listopadu

-

s podáním nabídky do 28. října 2020 (datum podání na poště)

-

2. listopadu 2020 proběhne otevření nabídek komisí, která provede souhrn nabídek

-

3. listopadu 2020 vybere zastupitelstvo obce na schůzi nabídku

-

možnost zrušení výběrového řízen zadavatelem

Starostka upřesnila, že v komisi pro otevření nabídek bude předseda finančního a kontrolního
výboru, starostka a případně další zájemce z řad zastupitelů.
Starostka nechala hlasovat.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Ustanovení komise pro otevření obálek (5 – 0 – 0)1)
Jak uvedla v předchozím bodě, členové komise pro otevření obálek výběrového řízení budou
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předsedové výboru a starostka. Vyzvala Michaela Junga a Miroslava Foučka, zda chtějí být v komisi.
Odmítli.
Starostka nechala hlasovat o složení komise.
Bod 4. byl schválen – složení komise.

ad 5. Informace k výběru poplatků
Starostka informovala, že by bylo vhodné vybrat poplatky během října a listopadu. Poplatky
zůstávají stejné. Za odpad 300,- Kč za trvale hlášenou osobu nebo za chalupu a 100,- Kč za každého
psa.
Výběr proběhne každou středu v úřední hodiny nebo po předešlé dohodě se starostkou.
Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo s fa Protom Strakonice, s. r. o. (3 – 0 – 2)1)
Starostka sdělila, že je potřeba uzavřít dodatek smlouvy o díle s firmou Protom Strakonice, s. r. o.
o dílo. Jedná se o změnu projektu, která nastala z důvodu nutnosti vybudování přečerpávací stanice
poblíž domu Miroslava Havla.
Změna nemá žádný vliv na cenu.
Michal Fouček dodal, že dodatek slouží k tomu, aby byla možná kolaudace, po které bude
následovat zprovoznění kanalizace s ČOV a následné připojování uživatelů.
Dodala, že příští týden bude schůzka se stavbyvedoucím.
Starostka nechala hlasovat o uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o číslo s fa Protom
Strakonice s. r. o.
Pro hlasovali Michal Fouček, Miroslav Havel a Svatava Tichopádová. Miroslav Fouček a
Michael Jung se zdrželi.
Bod 6. byl schválen – uzavření dodatku číslo 1.

ad 7. Diskuze
Starostka seznámila přítomné, že obci zbývá zaplatit 1,2 miliónu po kolaudaci kanalizace a ČOV.
Na účtu je v současné době 1,8 miliónu. Vše je bez čerpání úvěru.
Starostka informovala, že Miroslav Fouček spolu s Michaelem Jungem sdělili minulý týden
představu o památníku obětem komunismu. Vyzvala Miroslava Foučka, aby přítomné seznámil
s představou památníku. Miroslav Fouček by umístil desku na knihovnu s textem, na kterém by se
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dohodlo. Podle dohody s Miroslavem Foučkem starostka mluvila s paní Jindřiškou Kulhanovou,
ohledně této možnosti. Starostka sdělila, že umístění desky na knihovně se paní Jindřišce Kulhanové
nezamlouvá, protože knihovna s vystěhováním nemá nic společného. Paní Jindřiška Kulhanová bude
přítomná příští týden a ozve se, aby bylo možné se dohodnout na možném umístění. Miroslav Fouček
možnost schůzky akceptoval.
Starostka ukončila schůzi.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Fouček

___________________
Miroslav Havel

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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