Obec Milejovice
datum: středa 5. května 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 4.5.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:10

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Michael Jung
Petr Popelka
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová
Starostka po zahájení schůze informovala o obdržení rezignace na funkci zastupitele od Miroslavy
Jezlové. Rezignace dorazila na obecní úřad doporučeným dopisem 28. dubna 2021. Od 29. dubna
2021 se stal novým zastupitelem náhradník Petr Popelka, který složil slib a potvrdil jej podpisem.

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Odkup pozemku
Aktualizace Programu obnovy venkova na rok 2021
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.
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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 (7 – 0 – 1)1)
Byl zveřejněn záměr prodeje pozemku. Nabídku poslala paní Jindřiška Kulhanová s cenou
80,- Kč za 1 m2 za cca 25m2 část pozemku. Přesnou výměru stanoví geodet zaměřením a náklady
spojené s odkupem uhradí paní Jindřiška Kulhanová, informovala starostka.
Starostka nechala hlasovat o prodeji části pozemku paní Jindřišce Kulhanové.
Bod 3. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s odkupem pozemku.

ad 4. Aktualizace Programu obnovy venkova na rok 2021 (7 – 0 – 0)1)
Starostka předala slovo Tomášovi Rybovi. Obec bude žádat o dotaci na opravu Dobré vody.
U žádosti musí být doloženo, že oprava je v souladu s plánem rozvoje obce, ve kterém není
o rekonstrukci zmínka. Požádá se o 1,5 miliónu Kč na rekonstrukci. Na transparentním účtu je nyní
112 tisíc Kč. Dotace je ve výši 80%. Spoluúčast obce by byla 300 tisíc Kč, pokud budeme s žádostí
úspěšní, prezentoval Tomáš Ryba.
Pan Michal Burda se dotázal, zda se tímto bodem jedná o změnu územního plánu obce. Jedná se
o aktualizaci plánu rozvoje obce, který je vytvořen na několik let dopředu, vysvětlil Tomáš Ryba,
nikoliv o změnu územního plánu. V současném plánu rozvoje obce není rekonstrukce zahrnuta, dodal
Tomáš Ryba. Michael Jung řekl, že rekonstrukce mohla být zahrnuta v plánu již několik let. Plán se
sestavil před šesti lety, vysvětlila starostka a dodala, že letos se bude sestavovat nový plán na další
roky. Dle uskutečněné ankety, upřesnil Tomáš Ryba.
Starostka dala hlasovat o aktualizaci programu venkova a přidání rekonstrukce do plánu rozvoje
obce.
Bod 4. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s aktualizací Programu obnovy venkova a
přidáním rekonstrukce.

ad 5. Diskuze
Miroslav Fouček se zeptal, kdy bude opravena cesta vsí na Kuřimany. Silnici procházela starostka
se zástupcem Správy a údržby silnic JčK. Přislíbil prozatímní opravu. Peníze na kompletní opravu
silnice v obci bude mít kraj až v roce 2023, dodala starostka.
Tomáš Ryba se dotázal na projekt na opravu krajské silnice v obci. Projekt se předělává, jelikož
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policie nesouhlasila s původní verzí, informovala starostka. U autobusové zastávky bude více zeleně
a autobusová zastávka ve směru z Volyně bude posunuta.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová

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 3
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

