Obec Milejovice
datum: středa 23. března 2022

číslo jednací: OM9/2022

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 22.3.2022 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:15

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

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Jezl

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

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (Dobrá Voda)
Nákup průtokoměru ČOV
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. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (Dobrá
Voda) (6 – 0 – 0)1)
Obci byla schválena žádost o dotaci na opravu Dobré Vody, informovala starostka. Pro podepsání
smlouvy o dotaci potřebuje mandát od zastupitelů obce. Při udělení souhlasu s podpisem smlouvy
zajede do Českých Budějovic spolu s dalšími vyžádanými doklady na fond.
Starostka se dotázala, zda má někdo dotaz k hlasování o souhlasu k podpisu dohody. __________
_______se

, kolik je přispění obce. Obec bude platit zhotoviteli 20 % z žádosti o dotaci.

Starostka nechala hlasovat o udělení souhlasu k podepsání smlouvy o schválené dotaci.
Bod 3 byl schválen – Zastupitelé schválili uzavření dohody.

ad 4. Nákup průtokoměru ČOV (5 – 0 – 1)1)
Dodaná ČOV v Milejovicích není vybavena měřidly. Obec neví, kolik vody přitéká a kolik vody
vypouští do potoka, sdělila starostka obce. V současné době, když neprší, je odtok minimální. V době
dešťů protéká velké množství vody. Jelikož je ČOV v záruce, včetně kanalizace, bylo by dobré vyřešit
nárazové zvyšování množství vody. Podle dotazování v obcích, které mají ČOV, by k tomuto mohlo
pomoci průběžné měření průtoku v ČOV.
Tomášovi Rybovi předala starostka slovo, aby doupřesnil informace. Několikrát se při deštích
již stalo, že byla ČOV „vypláchnuta“ velkým přítokem, bakterie byly odplaveny. Bylo to díky dešťům
a tání ledu. Do budoucna je důležité vědět, kdy a kolik nateče do ČOV vody. Je potřeba monitorovat
průtok i množství kyslíku pro správnou funkčnost ČOV a to nepřetržitě.
V současné době se řeší měření jen jednou denně, když přijde obsluha ČOV, upřesnil Tomáš
Ryba. Pan Michal Burda se dotázal, zda by se neměla pořídit i meteostanice k zápisu dat o počasí.
Tomáš Ryba dodal, že nyní zaznamenává počasí při obsluze ČOV, zároveň Český
hydrometeorologický ústav má záznamy týden zpět, které lze využít. Nákup meteostanice
ho nenapadl.
Starostka oslovila jednu firmu, aby měla představu o výši pořizovacích nákladů. Nabídka, včetně
certifikace, byla ve výši 140 tisíc.
Kontinuální monitorování nám pomůže zjistit, zda se jedná o vypouštění například bazénu,
septiku nebo je způsobeno vyšší množství vody deštěm.
směšné, aby někdo vypouštěl septik, když prší.
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Pokud nákup odsouhlasíme, tak starostka osloví jiné firmy s žádostí o nabídku, dodala. Věří,
že se jedná o investici do budoucna. Nejspíše se do budoucna bude muset evidovat množství, podobně
jako vyprodukovaný odpad, řekl Michal Fouček.
Starostka nechala hlasovat, zda má oslovit jiné firmy o vypracování dalších nabídek. Michal
Fouček, Miroslav Havel, Petr Popelka, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro oslovení
dalších firem. Michael Jung se zdržel.
Bod 4 byl schválen – Zastupitelé souhlasili s oslovením dalších firem na vypracování
nabídky.

ad 5. Diskuze
se
na opravu cesty. Podle informace z pondělí by měla být cesta
vyčištěna a zalepeny nejhorší díry přednostně.
Podle mínění Tomáše Ryby sdělil, že dle jeho mínění se povedl víkendový úklid obce.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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