Obec Milejovice
datum: úterý 8. února 2022

číslo jednací: OM9/2022

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.2.2022 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:05

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

Omluvení zastupitelé:
Petr Popelka

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Smlouva o právu provést stavbu (průtah obcí Milejovice)
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.

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
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Bod 2 berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Smlouva o právu provést stavbu (průtah obcí Milejovice) (6 – 0 – 0)1)
Starostka obce informovala, že pro uskutečnění opravy silnice, provedení průtahu obcí, potřebuje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) mít uzavřenou smlouvu s obcí pro stavební řízení.
Průtah obcí by měl být realizován v roce 2023 podle posledních informací SÚS, dodala starostka.
Tomáš Ryba se zeptal, zda je termín v roce 2023 jistý. Na podzim 2021 byla informace od SÚS,
že začnou s průtahem v prosinci 2021, odpověděla starostka. Rok 2023 je předpokládaný. Cestáři
do té doby budou cestu opravovat lepením děr.
Starostka se zeptala na dotazy. Nikdo se nezeptal. Miroslav Jezl dodal, že smlouvu projednával
na schůzce na obecním úřadě.
Starostka nechala hlasovat o uzavření smlouvy se SÚS.
Bod 3 byl schválen – Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o právu provést stavbu.

ad 15. Diskuze
Dnes byla v obci před obecním úřadem mobilní pošta a bude každé pondělí od 8:30 do 9:30 před
obecním úřadem. Mobilní pošta bude v Milejovicích po dobu 2 měsíců. Zaměstnanec České pošty,
který obsluhuje mobilní poštu, za den objede 4 obce. Za předchozí 4 pracovní dny obsloužil celkem
4 zákazníky, informovala starostka. Informace o mobilní poště je na úřední desce.
Michal Fouček sdělil, že na účtu u České národní banky máme 138 tisíc korun a u Moneta Money
Bank jee 797 tisíc korun.
se
, jak bude placena oprava silnice. Michal Fouček odpověděl, že se
nejedená o silnici obce, ale kraje. Bude placena ze státních peněz, upřesnila starostka.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba
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Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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