Obec Milejovice
datum: čtvrtek 23. prosince 2021

číslo jednací: OM12/2021

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 20.12.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:25

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Havel
Miroslav Jezl
Michaela Jung
Petr Popelka
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová
Starostka po zahájení schůze informovala o obdržení rezignace na funkci zastupitele od Miroslava
Foučka. Rezignace dorazila na obecní úřad e-mailem 23. listopadu 2021. Od 24. listopadu 2021
se stal novým zastupitelem náhradník Miroslav Jezl, který složil slib a potvrdil jej podpisem.

Schválený program: (7 – 0 – 0)1)
1. Ustanovení zapisovatele
2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
3. Plán inventur za rok 2021
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025
5. Schválení rozpočtu na rok 2022
6. Program obnovy venkova na roky 2022 – 2026
7. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2022
8. Obecně závazná vyhláška o odpadech
9. Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem
10. Obecně závazná vyhláška o poplatku za pobyt
11. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení pozemku
12. Kupní smlouva na budovu transformační stanice
13. Příspěvek mysliveckému sdružení
14. Kalkulace stočeného na rok 2022
15. Diskuze
Program byl schválen. Bylo schváleno přidání 14. bodu programu.
Starostka obce upozornila na pořizování audiozáznamu.
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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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.
Bod 2 berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Plán inventur za rok 2021 (7 – 0 – 0)1)
Michal Fouček vysvětlil, že je potřeba schválit plán inventur, které budou provedeny
ke dni 31. prosinci 2021. Provede se inventura stavu majetku obce k tomuto datu. Inventury budou
provedeny do 10. ledna 2022. Členy komise se stanou Tomáš Ryba jako předseda komise, Petr Balík,
Michal Burda a Radek Vlk jako členové.
Dotázal se na otázky k inventurám. Nikdo neměl žádný dotaz.
Starostka nechala hlasovat o inventuře za rok 2021.
Bod 3 byl schválen – Zastupitelé schválili plán inventur a složení komise.

ad 4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 (7 – 0 – 0)1)
Michal Fouček prezentoval zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2023 – 2025. Výhled je sestaven podle rozpočtu roku 2021. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude použit
na splácení zápůjčky Státnímu fondu životního prostředí.
Nikdo neměl k výhledu rozpočtu dotaz.
Starostka nechala hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025.
Bod 4 byl schválen – Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025.

ad 5. Schválení rozpočtu na rok 2022 (6 – 0 – 1)1)
Michal Fouček sdělil, že návrh rozpočtu byl sestaven dle letošního roku a dle kalkulačky
daňových příjmů. Jediná změna oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu je, že k 8. prosinci 2021 došlo
ke změně označení poplatku za komunální odpad v příjmech. Položka 1337 je změna na 1345.
Ke změně značení došlo mezi zveřejněním návrhu rozpočtu a jeho schvalováním. Ve výdajích
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je počítáno s akcí POV Jihočeského kraje, kdy bude žádáno o dotaci na rekonstrukci obecního
majetku. Výměna oken na bytovce a kanceláři úřadu obce spolu s nutnými zednickými pracemi.
V rozpočtu je počítáno s výdaji bez dotace ve výši 400 000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
použit na splátku zápůjčky.
Nebyl žádný dotaz k rozpočtu na rok 2022.
Starostka nechala hlasovat o rozpočtu obce na rok 2022. Michal Fouček, Miroslav Havel,
Miroslav Jezl, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro schválení rozpočtu obce
na rok 2022. Michael Jung se zdržel.
Bod 5 byl schválen – Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2022.

ad 6. Program obnovy venkova na roky 2022 – 2026 (7 – 0 – 0)1)
Starostka představila Místní program obnovy venkova obce Milejovice na roky 2022 až 2026.
Pokud obec žádá o dotaci, musí být akce zahrnuta v místním programu obnovy. Michal Fouček dodal,
že v programu je zahrnuta možnost aktualizace dle aktuálního stavu a situace obce.
Starostka nechala hlasovat.
Bod 6 byl schválen – Zastupitelé schválili Místní program obnovy venkova obce Milejovice
na roky 2022 až 2026.

ad 7. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2022 (6 – 0 – 1)1)
Starostka přednesla záměr, že obec si požádá o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na „Rekonstrukci obecních budov“, kdy budou v bytovce v přízemí a na obecním úřadě
vyměněny okna spolu zednickými pracemi. Rozpočet akce je plánován na 400 000,- Kč. Během ledna
obec provede výběrové řízení.
K akci, žádosti o dotaci POV Jihočeského kraje a výběrovému řízení nebyl žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat. Michal Fouček, Miroslav Havel, Miroslav Jezl, Tomáš Ryba
a Svatava Tichopádová byli pro žádost o dotaci POV Jihočeského kraje 2022. Michael Jung se zdržel.
Bod 7 byl schválen – Zastupitelé schválili akci pro Program obnovy venkova Jihočeského
kraje na rok 2022.

ad 8. Obecně závazná vyhláška o odpadech (7 – 0 – 0)1)
Starostka sdělila, že zde je vyhláška, jen bylo potřeba vyhlášku aktualizovat. Poplatek zůstává
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stejný ve výši 300,- Kč.
Starostka nechala hlasovat o OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Bod 8 byl schválen – Zastupitelé schválili OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.

ad 9. Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem (7 – 0 – 0)1)
Starostka prezentovala zveřejněný návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. Jde o ukládání jednotlivých druhů odpadu do určených popelnic. Nikdo nevznesl dotaz
k vyhlášce.
Starostka dala hlasovat o OZV č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Bod 9 byl schválen – Zastupitelé schválili OZV č. 7/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

ad 10. Obecně závazná vyhláška o poplatku za pobyt (6 – 0 – 1)1)
Jedná se o novou vyhlášku pro Milejovice, jelikož v Milejovicích nikdo do této doby
nepronajímal. V červenci se přihlásila paní Andrea Jelínková se záměrem pronajímat apartmány
v Milejovicích. Vyhláška stanoví povinnosti pronajímatele a poplatek ve výši 20,- Kč za osobu a den,
vysvětlila vše starostka.
Starostka nechala hlasovat o OZV č. 8/2021 o místním poplatku z pobytu. Michal Fouček,
Miroslav Havel, Miroslav Jezl, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovala pro OZV. Michael
Jung se zdržel.
Bod 10 byl schválen – Zastupitelé schválili OZV č. 8/2021 o místním poplatku z pobytu.

ad 11. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení pozemku (5 – 0 – 2)1)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace určuje poplatek za 1 m2 ve výši 284,- Kč. Výši poplatku vyčíslil
pozvaný znalec. Platnost vyhlášky bude od 4. ledna 2022. Michal Fouček doupřesnil, že všechny
schvalované vyhlášky na dnešní schůzi budou mít platnost od 4. ledna 2022. Kdo se bude chtít připojit
ke kanalizaci po 4. lednu 2022 bude platit poplatek za zastavenou plochu. Informovala o vyhlášce
starostka.
Nikdo nepoložil dotaz k vyhlášce.
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Starostka nechala hlasovat o OZV č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba
a Svatava Tichopádová byli pro OZV. Miroslav Jezl a Michael Jung se zdrželi.
Bod 11 byl schválen – Zastupitelé schválili OZV č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.

ad 12. Kupní smlouva na budovu transformační stanice (7 – 0 – 0)1)
Společnost EG.D, a.s. poslala kupní smlouvu ve výši 500,- Kč na budovu bývalé trafostanice,
do které potřebují zahrnout číslo jednací ze zasedání obecního zastupitelstva. Projednání již proběhlo
dříve. Michal Fouček informoval, že dobrovolníci se složí na potřebnou částku, aby odkup nestál
obec žádné peníze.
Starostka nechala hlasovat o přijetí kupní smlouvy na budovu bývalé trafostanice.
Bod 12 byl schválen – Zastupitelé schválili kupní smlouvu se společností EG.D, a.s. o prodeji
budovy bývalé trafostanice obci.

ad 13. Příspěvek mysliveckému sdružení (7 – 0 – 0)1)
Starostka informovala o doručení žádosti mysliveckého sdružení Kalný vrch na částku
10 000,- Kč.
Tomáš Ryba se dotázal, zda spolek podporujeme. Každý rok dostane spolek od obce 10 000,- Kč,
řekla starostka.
Starostka nechala hlasovat o příspěvku pro myslivecký spolek ve výši 10 000,- Kč.
Bod 13 byl schválen – Zastupitelé schválili příspěvek pro myslivecký spolek.

ad 14. Kalkulace stočeného na rok 2022 (7 – 0 – 0)1)
Stočné v Milejovicích bude stanovena tabulkově, jelikož nejsou v obci žádná měřidla na spotřebu
vody. Paní Martina Doležalová z firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která dohlíží na provoz
ČOV v obci, zkalkulovala výši stočného na 44,86 Kč za 1 m3. Stočné bude na základě férovosti, kde
bude účtováno dle skutečného počtu obyvatel v objektu. Sociálně únosné stočné pro Jihočeský kraj
v roce 2022 je 59,- Kč za 1 m3, prezentovala starostka.
V únoru bude provedena kolaudace ČOV a kanalizace a budeme znát náklady.
Tomáš Ryba se zeptal, jak to bude s chalupáři. Starostka odpověděla, že to bude na základě
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férovosti, kdy každý chalupář sdělí, jak dlouhou dobu v Milejovicích pobývá.
Starostka nechala hlasovat o výši stočné.
Bod 14 byl schválen – Zastupitelé schválili stočné 44,86 Kč za 1 m3 na osobu.

ad 15. Diskuze
Strakonická charita požádala obecní úřad, zda se bude moci v Milejovicích uskutečnit Tříkrálová
sbírka. Koledníci budou v Milejovicích chodit jeden ze dnů víkendu 8. a 9. ledna 2022, sdělil Michal
Fouček. Koledníci budou mít zapečetěnou pokladničku.
Ve středu 22. prosince 2021 od 10. hodiny budou pro obyvatele připraveni kapři, informoval
Michal Fouček.
Starostka obce všem popřála hezké Vánoce a dodala, že ve čtvrtek 23. prosince 2021
od 17. hodiny bude u kapličky na návsi zpívání koled.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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