Obec Milejovice
datum: úterý 21. září 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 20.9.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:10

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.
7.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Smlouva o poskytnutí finanční podpory MAS Šumavsko
Uzavření smlouvy s firmou Strabag na opravu místních komunikací
Smlouva o zřízení věcného břemene s EDG
Rozpočtová opatření
Diskuze

Program byl schválen.
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. Smlouva o poskytnutí finanční podpory MAS Šumavsko (5 – 0 – 1)1)
Starostka obce informovala, že MAS Šumavasko požádala o příspěvek ve výši 4,- Kč na jednoho
trvale hlášeného obyvatele v obci. Částka je 284,- Kč pro obec Milejovice. MAS Šumavsko, jejichž
jsme členem, nám pomáhá se zpracováním dotace na opravu Dobré Vody, doplnila.
Michael Jung se dotázal, zda příspěvek je na rok. Starostka informaci potvrdila.
Starostka nechala hlasovat. Michal Fouček, Miroslav Havel, Michael Jung, Tomáš Ryba a
Svatava Tichopádová byli pro uzavření smlouvy Miroslav Fouček se zdržel.
Bod 3. byl schválen – Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí finanční podpory MAS
Šumavsko.

ad 4. Uzavření smlouvy s firmou Strabag na opravu místních komunikací (4 – 0
– 2)1)
Starostka sdělila, že obec žádala o dotaci na opravu místní komunikace. Obec dotaci neobdržela.
Pokud obec uzavře smlouvu o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení, bude mít obec větší šanci
obdržet dotaci při další žádosti, jak zjistila starostka. Michal Fouček upřesnil, že se jedná o výběrové
řízení a neúspěšnou žádost o dotaci z letošního jara. S firmou Strabag a.s. vytvořila smlouvu, ve které
je uvedeno, že bude zachována cena z výběrového řízení i při rostoucích cenách ve stavebnictví a
hlavně bude obsažena klauzule o neplatnosti smlouvy v případě, že další žádost o dotaci nebude
úspěšná.
Starostka nechala hlasovat. Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová
hlasovali pro uzavření smlouvy. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.
Bod 4. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s Uzavřením smlouvy s formou Strabag na
opravu místních komunikací

ad 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s EDG (6 – 0 – 0)1)
Při pokládce vedení nízkého napětí bylo vedení uloženo na pozemku s parcelním číslem 1515 a
je potřeba uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, sdělila starostka. Michal Fouček dodal, že
uzavřením smlouvy o věcném břemenu vznikají i povinnosti pro druhou smluvní stranu, která se o
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vedení na našem pozemku musí starat.
Starostka nechala hlasovat.
Bod 5. byl schválen – Zastupitelé souhlasili se Smlouvou o zřízení věcného břemene s EDG.

ad 6. Rozpočtové opatření
Starostka předala slovo Michalu Foučkovi. Při minulé schůzi se končilo rozpočtovým opatřením
číslo 5, informoval Michal Fouček.
V rozpočtovém opatření číslo 6 byla změna na straně výdajů 13 190,- Kč.
V rozpočtovém opatření číslo 7 byla změna ve výdajích 592 409,- Kč. Jedná se o úhradu faktury
na rekonstrukci veřejného osvětlení, což bylo odsouhlaseno 23. února 2021 na schůzi zastupitelů
obce. Na straně příjmů byla změna ve výši 14 913,- Kč.
V rozpočtovém opatření číslo 8 byla změna ve výdajích ve výši 9 398,- Kč a v příjmech
108 000,- Kč, kdy obci na účet dorazila dotace na POV Jihočeského kraje.
Rozpočtová opatření jsou zveřejněna.
Bod 6. berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Diskuze
Starostka informovala, že v současné době máme na účtech v ČNB a Moneta Money Bank 700
tisíc i po úhradě faktury na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Starostka se zeptala, zda někdo chce být členem komise při otevírání nabídek na opravu Dobré
Vody, které proběhne 27. září 2021 od 18:00. Nikdo se nepřihlásil.
Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba
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Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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