Obec Milejovice
datum: úterý 26. ledna 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 26.1.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:10

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Havel
Tomáš Ryba (přítomen přes Google Meet)
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček
Miroslava Jezlová
Michael Jung

Schválený program: (4 – 0 – 0)1)
1. Ustanovení zapisovatele
2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
3. Prodloužení termínu podání nabídky "Výběrového řízení na vedení veřejného
osvětlení"
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy
5. Diskuze
Program byl schválen.
Tomáš Ryba byl přítomen přes program Google Meet z důvodu karantény.

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 Havla a Tomáše Rybu.
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Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Prodloužení termínu podání nabídky "Výběrového řízení na vedení
veřejného osvětlení" (4 – 0 – 0)1)
Na posledním zastupitelstvu bylo schváleno zveřejnění „Výběrového řízení na vedení veřejného
osvětlení.“ Reagovaly dvě firmy. Zástupce druhé firmy se chtěl seznámit s místem provedení, ale
z důvodu nemoci a karantény nebyl schopen se dostavit a dodat nabídku. Firma s první nabídkou
souhlasila s odložením otevření a vyhodnocení nabídek, informovala starostka.
Michal Fouček sdělil, že výzva bude stále stejná, jen se posunou termíny odevzdání nabídek a
jejich následné otevření a vyhodnocení. A to následovně:
-

Odevzdání nabídek do 10. února 2021

-

Otevření a vyhodnocení nabídek 17. února 2021.

Michal Fouček nechal hlasovat o prodloužení termínů.
Bod 3. byl schválen – Prodloužení termínu podání nabídky "Výběrového řízení na vedení
veřejného osvětlení“.

ad 4. Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy (4
– 0 – 0)1)
Starostka sdělila přítomným, že město Volyně uzavřelo s obcí v roce 2007 smlouvu o vyřizování
přestupkové agendy. Došlo k legislativním změnám, navýšení nákladů spojené s kvalifikací úředníků
a dochází ke zvýšení poplatku z 1 000,- Kč na 2 000,- Kč za řešení přestupku.
Poplatek je 2 000,- Kč za přestupek řešený na místě a 3 000,- Kč za přestupek řešený rozhodnutím,
nebo usnesením o zastavení řízení.
Michal Fouček sdělil, že tuto službu město Volyně poskytovalo i v předchozích letech.
Starostka obce nechala hlasovat o uzavření smlouvy.
Bod 4. byl schválen – Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové
agendy.

ad 5. Diskuze
Michal Fouček sdělil, že byl změněn auditor z důvodu úmrtí. Novým auditorem bude Ing. Jiřího
Tinka.
Starostka sdělila, že v obci budou kominíci 8. února. Michal Fouček reagoval, že tato informace
bude na stránkách a obyvatelé budou informováni e-mailem.
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 2 z 3
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: úterý 26. ledna 2021

číslo jednací: OM12/2021

Michal Fouček sdělil, že v následujícím čísle zpravodaje bude článek o smlouvě na odvod
odpadních vod. Majitelů nemovitostí, co nedodali údaje a nepodepsali smlouvu, se týká nařízení o
uchovávání dokladů o ekologické likvidaci odpadních vod a zároveň bude ve smlouvě zdůrazněno,
že vstupuje v platnost dnem podpisu.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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