Obec Milejovice
datum: středa 23. června 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 22.6.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:25

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

Nepřítomní zastupitelé:
Petr Popelka

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2020
Rozpočtová opatření
Trafostanice
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. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2020 (4 – 0 –
2)1)
Starostka obce předala slovo přítomné účetní obce Monice Kubařové.
Monika Kubařová informovala, že všechny doklady byly zveřejněny od 20. května na úřední
desce a webových stránkách obce. Závěrečný účet je shrnutím příjmů a výdajů obce roku 2020.
Upozornila na změnu auditora z důvodu úmrtí. Novým auditorem je ing. Jiří Tinka z Třeboně,
jehož zpráva je na webových stránkách obce. Při auditu neshledal žádné chyby a nedostatky. Vše
bylo v pořádku. Zeptala se přítomných na dotazy. Tomáš Ryba požádal, zda pandemie ovlivní obecní
příjmy. Monika Kubařová sdělila, že dopady na příjmy nikdo přesně vědět nemůže.
Monika Kubařová poprosila zastupitele, aby hlasovali o Závěrečném účtu obce za rok 2020.
Starostka obce nechala hlasovat o Závěrečném účtu obce za rok 2020.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro přijetí
zveřejněného Závěrečného účtu obce za rok 2020. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Milejovice schválilo Závěrečný účet obce Milejovice za rok 2020
a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Starostka obce nechala hlasovat o Účetní závěrce obce Milejovice za rok 2020.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro přijetí Účetní
závěrky obce Milejovice za rok 2020. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Milejovice schválilo Účetní závěrku obce Milejovice za rok 2020.
Bod 3. byl schválen – Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce Milejovice za rok 2020 a
Účetní závěrku obce Milejovice za rok 2020.
Monika Kubařová požádala o podpisy dokumentu o hlasování.

ad 4. Rozpočtová opatření
Michal Fouček informoval, že při minulém seznámení s rozpočtovými opatřeními v dubnu byla
zastupitelům prezentována rozpočtová opatření číslo 1 a 2 letošního roku. K současnému datu jsou
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zveřejněny další 3.
V rozpočtovém opatření číslo 3 byla změna ve výdajích 31 tisíc Kč. V rozpočtovém opatření číslo
4 byly změny v příjmech 3 815,- Kč a výdajích ve výši 18 066,- Kč. A rozpočtové opatření číslo 5
bylo se změnami na straně příjmů ve výši 68 tisíc Kč a na straně výdajů ve výši 88 tisíc Kč.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí

ad 5. Trafostanice (4 – 0 – 2)1)
Místostarosta sdělil výsledky ankety o trafostanici, kde lidé vyjádřili názor na zachování
trafostanice nebo její odstranění. Internetová anketa proběhla od 20. do 26. května 2021. Anketa
skončila v poměru 57,4 % (27 hlasů) pro zachování trafostanice a 42,6 % (20 hlasů) pro odstranění
trafostanice.
Michal Fouček vyzval k hlasování o převodu trafostanice do majetku obce od současného
majitele, kde částku, za kterou bude trafostanice převedena do majetku obce, uhradí dobrovolníci.
Převod bude bez výdajů.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro převod
trafostanice do majetku obce. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Bod 5. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s převodem trafostanice do majetku obce.

ad 6. Diskuze
Starostka informovala o nabídce společnosti meridian Nová energie s.r.o. a jejím zájmu o
výstavbu větrných elektráren se životností 20 let.
Tomáš Ryba vyzval přítomné, zda se chtějí k zájmu společnosti meridian Nová energie s.r.o.
vyjádřit.
, že pokud se nebude zájem firmy dotýkat
pozemků, je to
jedno. Pan Michal Burda řekl, že je to nesmysl. Starostka s panem Michalem Burdou souhlasila a
dodala, aby se pro firmu záměr vyplatil, muselo by být vystavěno 6 větrných elektráren.
Starostka upozornila na dotazy od zájemců a kupců stavebních pozemků na začátku obce ve směru
od Hoštic. Dotazují se na zasíťování pozemků a vybudování příjezdové cesty. Michal Fouček
odpověděl, že zasíťování a vybudování příjezdové cesty obcí je nereálné, protože se jedná o soukromý
pozemek. Zájemci a kupci se musí dohodnout s prodávajícími
na vybudování.
Obec nebude s budováním sítí a příjezdové cesty mít nic společného.
Starostka předala informaci o odečtu elektroměrů, který proběhne 27.6. mezi 8. a 14. hodinou, a
o očkování proti vzteklině, které se uskuteční 26.6 od 14:30 na návsi.
Starostka poděkovala Milanu Vackovi za opravu dětského hřiště.
Dnes vložila necelých 12 tisíc korun na transparentní účet určeného na opravu Dobré Vody.
Peníze se vybraly do pokladniček při pouťové zábavě, v hospodě, kostele a za prodej kalendářů,
sdělila starostka.
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Poslední informace se týkala dotace na opravu cesty v obci. Obec s žádostí nebyla úspěšná.
Bohužel byl velký počet žádostí. Obci bylo doporučeno požádat si znova.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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