Obec Milejovice
datum: pondělí 2. května 2022

číslo jednací: OM9/2022

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 25.4.2022 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 19:20

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.
7.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Výběr zhotovitele POV JčK 2022 - Rekonstrukce obecních budov
Rozpočtová opatření
Diskuze

Program byl schválen.
Starostka obce navrhla přidání 2 bodů: (6 – 0 – 0)1)
5. Žádost o pořízení Změny číslo 3 územního plánu Milejovice
6. Výběr zájemce o dřevo z polomů
Body byly přidány do programu schůze.
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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Obec Milejovice
datum: pondělí 2. května 2022

číslo jednací: OM9/2022

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. Výběr zhotovitele POV JčK 2022 - Rekonstrukce obecních budov (6 – 0 –
0)1)
Na rekonstrukci budov přišly 4 nabídky. Od firem Filip Ševčík, Garantstav stavební Strakonice
s.r.o., Znakon a.s., Dram invest s.r.o., sdělila starostka. Nejvýhodnější nabídka byla od firmy Filip
Ševčík za 417 tisíc Kč, následovali firmy Garanstav stavební Strakonice s 521 tisíci Kč, Znakon a.s.
s 600 tisíci Kč a poslední byl Dram invest s.r.o. za 697 tisíc Kč.
Starostka se dotázala, zda někdo má dotaz. Nikdo se na nic nezeptal
Starostka nechala hlasovat o výběru Filipa Ševčíka jako zhotovitele.
Bod 3 byl schválen – Zastupitelé schválili zhotovitelem Rekonstrukce obecních budov Filipa
Ševčíka.

ad 4. Rozpočtová opatření
Starostka předala slovo Michalu Foučkovi, který sdělil, že poslední rozpočtové opatření, které
bylo prezentováno, bylo číslo 8 z roku 2021. Budou probrána rozpočtová opatření číslo 9, 10, 11 a
12 z loňského roku a rozpočtová opatření číslo 1 a 2 z letošního roku, dodal.
V rozpočtovém opatření číslo 9 byla změna v příjmech ve výši 30 tisíc Kč. Ve výdajích byla
změna 9 530 Kč. V čísle 10 byla změna 784 Kč v příjmech a ve výdajích 69 975 Kč. Rozpočtové
opatření číslo 11 mělo změny pouze ve výdajích a to 45 348 Kč. Rozpočtové opatření číslo 12 mělo
změny jen ve výdajích. Změna byla ve výši 65 tisíc Kč.
Rozpočtová opatření z letošního roku jsou číslo 1, kde je změna ve výdajích 59 tisíc Kč a největší
položkou byl výdaj 31 tisíc Kč, a v rozpočtovém opatření číslo 2 byla změna ve výdajích 12 tisíc Kč.
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Veškerá rozpočtová opatření jsou zveřejněna.
Bod 4 berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Žádost o pořízení Změny číslo 3 územního plánu Milejovice
poslali na obec žádost o pořízení Změny číslo 3 územního plánu obce Milejovice,
ve kterém by požádali o změnu u pozemku s parcelním číslem

a

v katastru obce.

Starostka pouze přednesla žádost, kterou obec obdržela. Požádala přítomné, aby o žádosti do příště
popřemýšleli a na dalším zastupitelstvu by se o žádosti rozhodlo.
Tomáš Ryba řekl, že můžeme případně sdělit svůj názor již nyní. Starostka sdělila,
že

se

do

, aniž by měli ______________________________________

____________. Tomáš Ryba dodal, že je proti změně. Starostka řekla, že je také proti změně.
Probrání a hlasování o žádosti se nechá na další schůzi.
Bod 5 berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Výběr zájemce o dřevo z polomů (6 – 0 – 0)1)
Starostka obce otevřela doručenou žádost na obecní úřad. Jednalo se o žádost Petra Popelky.
Nabídl 400,- Kč za 1m3.
Michal Fouček se zeptal, zda dorazila jiná nabídka. Žádná jiná nabídka nedorazila, odpověděla
starostka.
Starostka nechala hlasovat o nabídce Petra Popelky.
Bod 6 byl schválen – Zastupitelé souhlasili s nabídkou Petra Popelky za dřevo z polomů
v Pastvišťatech.

ad 7. Diskuze
Pan
se zeptal na první dvě stavby na začátku obce ve směru z Hoštic, kdy mají
termín dokončení, protože obě stavby stojí. Starostka odpověděla, že každá stavba má nějaký termín
a na obou stavbách se pracuje.
Tomáš Ryba navrhl, zda by se v budoucnu neuvažovalo o odstranění navezeného bordelu, který
je pod povrchem u pozemku vedle chalupy
.
Starostka poděkovala všem účastníkům, kteří pomohli při brigádě se stěhováním vybavení Dobré
Vody. Dále sdělila, že není možné nyní opravit oltář, jelikož na to musí být osoba, která má povolení
z Ministerstva kultury ČR. Peníze na opravu oltáře máme z veřejné sbírky.
Byla provedena kouřová zkouška kanalizace, zda nemá někdo napojen svod dešťové vody do
splaškové kanalizace. Zkouška dopadla dobře a nikdo nemá napojen svod dešťové vody do
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bude sepsána reklamace pro firmu Protom Strakonice

kanalizace. Za pomoci
s.r.o..

Pan
se zeptal, zda se bude cesta opravovat. S opravou silnice se počítá příští rok,
odpověděla starostka.
Na konci ledna skončila sbírka na opravu Dobré Vody. Transparentní účet se zruší a peníze se
převedou na běžný účet. Následně se bude dokladovat, na co peníze byly využity. Na transparentním
účtě je nyní 147 261 Kč.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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