Obec Milejovice
datum: středa 7. dubna 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 6.4.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:20

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. Ustanovení zapisovatele
2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci místní komunikace (Oprava
MK v obci Milejovice)
4. Odkup pozemku
5. Rozpočtová opatření
6. Žádost o odkup části pozemku
7. Diskuze
Program byl schválen.
Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody. Starostka obce upozornila
na pořizování audiozáznamu.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.
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
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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. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci místní komunikace
(Oprava MK v obci Milejovice) (4 – 0 – 1)1)
Byla zadána výzva k podání nabídky a 23. března 2021 proběhlo otevírání doručených obálek od
firem Strabag, Znakon a Eurovia, informovala starostka.
Nejvýhodnější nabídka dorazila od firmy Strabag ve výši 1 512 tisíc s DPH. Akci nemůžeme
realizovat před obdržení dotace, dodala. Nabídka do firmy Znakon byla ve výši 1 705 tisíc s DPH a
za 1 529 tisíc s DPH byla od firmy Eurovia.
Starostka nechala hlasovat o oslovení a přijetí nabídky firmy Strabag. Michal Fouček, Miroslav
Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro nabídku. Miroslav Fouček se zdržel
hlasování.
Bod 3. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrem nabídky firmy Strabag - dle
doporučení hodnotící komise.
Michal Fouček dodal, že smlouva bude s firmou podepsána až po obdržení dotace. Dotace je ve
výši 80 % a v žádosti byla uvedena cena dle projektové dokumentace ve výši 1,7 miliónu, upřesnila
starostka obce.

ad 4. Odkup pozemku (5 – 0 – 0)1)
Obci doručili nabídku na odkup pozemku pouze Michal Fouček spolu s panem Martinem
Noskem. Nabídli 40,- Kč za 1 m2. Jedná se o výměr cca 95m2 části pozemku. Sdělila starostka obce.
Starostka obce nechala hlasovat o prodeji části pozemku Michalu Foučkovi a panu Martinu
Noskovi.
Bod 4. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku.

ad 5. Rozpočtová opatření
Michal Fouček prezentoval rozpočtová opatření čísla 11 a 12 z roku 2020 a z roku 2021
rozpočtová opatření 1 a 2.
V rozpočtovém opatření 11 roku 2020 byly změny v příjmech 16 593,- Kč. Ve výdajích 66 387,Kč. Ve 12. rozpočtovém opatření byla na straně příjmů změna -1 354,- Kč a ve výdajích 205 770,- Kč.
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Změny v rozpočtovém opatření číslo 1 roku 2021 činily na straně příjmů 5 400,- Kč a na straně
výdajů 60 960,- Kč. U 2. rozpočtového opatření se vyskytly na obou stranách změny ve výši 4 800,Kč.
Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Žádost o odkup části pozemku
Na obecní úřad dorazila žádost paní Jindřišky Kulhanové o odkup cca 22m2 části pozemku 1183/1
v katastru obce přiléhající k její bývalé sýpce.
Bude zveřejněn záměr prodeje do 30. dubna 2021, doupřesnila starostka.
Bod 6. berou zastupitelé na vědomí.
Miroslav Fouček se zeptal starostky na pomník u paní Jindřišky Kulhanové. Starostka odpověděla
Miroslavovi Foučkovi, že vybudování pomníku prosazoval Miroslav Fouček spolu s ostatními
zastupiteli z opozice. Starostka pouze informovala paní Jindřišku Kulhanovou o jejich záměru
umístění plakety na budově Obecní knihovny. S umístěním paní Jindřiška Kulhanová nesouhlasí.
Starostka se domnívá, že se opozice měla s paní Jindřiškou Kulhanovou spojit. Miroslav Fouček řekl,
že výstavba pomníku se nikam nehýbe. Vybudování pomníku je aktivitou opozice, která s tím přišla,
upřesnila starostka, a ostatní s vybudování souhlasili a podpořili opozici v budování. V žádném
případě budování nebude zabezpečovat a dostala tuto činnost na starost opozice, vyjasnila starostka.
Miroslav Fouček se zeptal, z jakého důvodu není vhodná plaketa umístěna na Obecní knihovně.
Starostka sdělila názor paní Jindřišky Kulhanové, že opozicí vybrané místo nemá žádnou spojitost a
vhodnějším místem by byl její dům. Tomáš Ryba se dotázal, zda je nutné pomník dělat nyní. Miroslav
Fouček mu odpověděl, že až bude jiný režim. Starostka dodala, že s pomníkem nikdo problém nemá,
ale je zapotřebí vybudování zařídit. Tomáš Ryba dodal, že urgovat a zajištovat vybudování pomníku
může Miroslav Fouček. Miroslav Fouček dodal, že času je dost, může se počkat 30 let. Tomáš Ryba
se dotázal, zda se jedná o ironii.

ad 7. Diskuze
Miroslav Fouček se zeptal, kdy bude opravena cesta vsí. Správa a údržba silnic JčK cestu
zrenovuje, ale nebude to letos, reagovala starostka.
Miroslav Fouček řekl, že část Třešňovky, kde měli Uhlíkovi kobyly, vypadala lépe, když se tam
pásly. Starostka řekla, že zkusí přijít na řešení zlepšení stavu Třešňovky.
Lidé, kteří nemají uzavřenou smlouvu s obcí o využívání ČOV, se vystavují riziku pokuty, pokud
nebudou mít doklady o likvidaci odpadních vod. O tomto byl článek ve zpravodaji. Dále se blíží
splatnost záloh stočného, které je koncem dubna, prezentoval Michal Fouček.
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Michal Fouček poděkoval
můžeme text zveřejnit ve Zpravodaji.
jméno.

za sepsání Velikonočních tradic a požádal , zda
, pokud nebude zveřejněno ___

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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