Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze
dne 9.října 2019.
Přítomni : 7 -viz prezenční listina
Ing. Alois Jirsák, Ing. Vojtěch Ledl, Petr Antoš, Vlastimil Hruška, ing. Jiří Včeliš, Petr Matuška, Jan Rygl
Omluveni: od 19:35 Petr Matuška
Neomluven: 0
Hosté: : 3 viz prezenční listina
Pořad jednání

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Informace k projektu očišťovací nádrže kanalizace obce
4) Směna pozemků pro výstavbu dočišťovací nádrže
5) Prodej pozemků obce pro výstavbu D35
6) Informace o realizaci dotačních projektů obce
7) Postup při přidělování bytů obce
8) Revitalizace zařízení kempu
9) Přijaté žádosti a návrhy
10) Různé
1/ Odsouhlasení pořadu jednání OZ, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil jednání v 18:07 přivítal přítomné zastupitele a hosty, přítomno bylo 7
zastupitelů, bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta seznámil zastupitele s
navrženým programem zasedání dle pozvánky na dnešní zasedání ZO a předložil návrh doplnit
program o revokaci usnesení 07/2019/10 a projednání rozpočtového opatření č.7.
Pořad jednání po navržené úpravě:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Revokace usnesení
Informace k projektu očišťovací nádrže kanalizace obce
Směna pozemků pro výstavbu dočišťovací nádrže
Prodej pozemků obce pro výstavbu D35
Informace o realizaci dotačních projektů obce
Postup při přidělování bytů obce
Revitalizace zařízení kempu
Přijaté žádosti a návrhy
Rozpočtové opatření
Různé

1

Program byl poté jednohlasně schválen.
Starosta obce navrhl za zapisovatele Ing. Ledla a za ověřovatele zápisu Vlastimila Hrušku a Jana
Rygla. Zastupitelé jejich volbu odsouhlasili.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu z minulého jednání ZO.
2/ Kontrola plnění usnesení
Usnesení ze zasedání ZO dne 26.6.2019 07/2019/01, 07/2019/02, 07/2019/03, 07/2019/04,
07/2019/05, 07/2019/07, 07/2019/08, 07/2019/09 byla splněna.
V řešení zůstává usnesení č. 3/2018/3 - Převod budovy školy do majetku obce (projednáno při auditu
hospodaření s auditorkami, tyto prověří možnosti a podají zprávu o dalším postupu)
a 01/2019/11 Studie podchodu pod I/35 (starosta prověří finanční náročnost studie a podle toho se
zastupitelé rozhodnou o dalším postupu, v souvislosti s bezpečnostní situaci na přechodu
k zastávkám informoval starosta o potvrzeném záměru omezení rychlosti na 50 km/hod).
3/

Revokace usnesení 07/2019/10

Starosta seznámil zastupitele s nutností revokovat usnesení č. 07/2019/10 vzhledem k tomu, že
projednávaná změna rozpočtu je v důsledku příjmu dotace vyšší, než je v jeho pravomoci a tedy je
nutné schválení zastupitelstvem.
Návrh na usnesení 8/2019/1: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje rozpočtové opatření č.6: na
straně DAL – výdaje 744 650 Kč a na MD- příjmy 2 092 863 Kč. Rozdíl 1 348 213 je vykryt změnou na
BÚ obce. Současně bere na vědomí rozpočtová opatření č.3. a 4.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/01 bylo schváleno.
4/

Informace k projektu očišťovací nádrže kanalizace obce

Starosta zpracoval chronologický postup dosavadní řešení projektu – byl zaslán zastupitelům mailem
2/10 a na základě iniciativních dotazů Ing Včeliše zajistil schůzku zastupitelů s projektantem a
technickým dozorem provozu kanalizace obce k bližšímu vysvětlení projektu 9/10 od 17: 00 hod .
Schůzky se zúčastnili Jana Šťástková a Martin Kalmus za firmu Kalvoda služby (legislativní zajištění
činnosti VaK) a Bohuslav Kouba a Iva Koubová za firmu IKKO Hr.Králové (projekce) a zastupitelé obce
Milovice. V průběhu diskuze byly veškeré dotazy zodpovězeny.
Návrh na usnesení 8/2019/2: zastupitelstvo obce Milovice po seznámení s dosavadním postupem
prací na projektu „dočišťovací nádrže“ souhlasí s pokračováním a jeho následnou realizací.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/02 bylo schváleno.
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5/

Směna pozemků pro výstavbu dočišťovací nádrže

Na základě usnesení ZO proběhla jednání starosty s vlastníky potřebných pozemků (ZD Bašnice a
manželé Šolcovi) pro stavbu DN, na kterých došlo k dohodě o směně. Po zpracování znaleckého
posudku, byla zajištěna příprava smluv.
Detailně viz návrh usnesení, hodnota směňovaných pozemků je pro obec nižší:
 u ZD o 2 069 m2 a 53 550 Kč
 se Šolcovými o 426 m2 a 15 480 Kč, částečně kompenzováno cenovým vyrovnáním za vzniklý
plošný rozdíl
Návrh na usnesení 8/2019/3: zastupitelstvo obce Milovice po zveřejnění souhlasí s realizací níže
uvedené směny pozemků prováděné s cílem zajištění plánované výstavby dočišťovací nádrže
kanalizace obce.
1/

Obec Milovice u Hořic převede z LV 10001 do vlastnictví ZD Bašnice :
• p.p.č. 333/52 o výměře 14 325 m2, orná půda
ZD Bašnice převede z LV 11 do vlastnictví Obce Milovice u Hořic dle geometrického plánu č.
273-286/2019 v k.ú. a obci Milovice u Hořic:
• p.p.č. a 151/45 o výměře 3 614 m2, orná půda
• p.p.č. b 151/45 o výměře 8 434 m2, orná půda
• p.p.č. 151/47 o výměře 208 m2, orná půda

2/

Obec Milovice u Hořic převede z LV 10001 do SJM manželů Šolcových
 p.p.č. 151/21 o výměře 582 m2, orná půda
 p.p.č. 154/23 o výměře 511 m2, orná půda
Manželé Šolcovi Bašnice; čp 22- převedou z LV 232 do vlastnictví Obce Milovice u Hořic dle
geometrického plánu č. 273-286/2019 v k.ú. a obci Milovice u Hořic
 p.p.č. 151/46 o výměře 667 m2, orná půda

Nižší hodnota směny pro obec je zastupitelstvem akceptována a zdůvodněna potřebou získat pro
dočišťovací nádrž vhodný pozemek.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/03 bylo schváleno.
6/

Prodej pozemků obce pro výstavbu D35

Návrh kupní smlouvy byl již projednáván a schválen, ale je nutno dodržet zákonný postup pro
schválení prodeje. Byly proto od PUDIS a.s. získány příslušné znalecké posudky a záměr byl
zveřejněn.
Návrh na usnesení 8/2019/4: zastupitelstvo obce Milovice po zveřejnění záměru souhlasí s prodejem
níže uvedených pozemků obce ŘSD Praha k prodeji pozemků určených k trvalému zastavění veřejně
prospěšnou stavbou „ D -35- Hořice- Sadová“.
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Parcela č.
katastr Milovice u Hořic
810/13
810/20

Druh pozemku

Výměra m 2

orná půda
orná půda

71
89

810/32

orná půda

709

810/33

orná půda

301

810/34

orná půda

147

810/36

orná půda

441

810/48

orná půda

630

811/49

orná půda

4 836

811/4

orná půda

140

811/7

orná půda

97
7 461

celkem
katastr Dobrá Voda
454/7

orná půda

77

455/7

orná půda

3
80

celkem

Jednotková cena předmětných pozemků byla stanovena znaleckými posudky. Pro k.ú. Milovice činí
29 Kč/m2 a pro k.ú. Dobrá Voda 27,5 Kč/m2. Prodejní cena je kupujícím – Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR však navýšena 8x. Celková prodejní cena je 1 748 560 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/04 bylo schváleno.
7/

Informace o realizaci dotačních projektů obce

Projekt výstavby bytů v čp 61
Projekt úspěšně běží dle harmonogramu akce – k dnešnímu dni je hotova instalace sádrokartonových
stěn, základní rozvody elektro a vodoinstalace, nová okna a venkovní dveře. MF ČR byla obci
uhrazena prvá faktura za srpen a k úhradě zaslána další k 30/9 – celkem na projekt vynaloženo 1,018
mil Kč na čerpání dotace zbývá 718 090 Kč.
Projekt stavby chodníku podél silnice III/ 3263
Postup je stále zastaven, neboť i přes několikeré urgence projektanta se nepodařilo zajistit doplnění
projektu požadovaná stavebním úřadem v Hořicích.
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8/

Postup přidělování bytů obce

Návrh postupu přidělování bytů ve vlastnictví obce byl zpracován a v předstihu zaslán zastupitelům
obce k prostudování. Zastupitelé k navrženému postupu nemají připomínky.
Návrh na usnesení 8/2019/5: zastupitelstvo obce Milovice po prostudování schvaluje předložený
postup přidělování bytů vlastněných obcí .
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/05 bylo schváleno.
9/

Revitalizace zařízení kempu

Pronájem restaurace
Informuje starosta obce: proběhlo jednání s nájemcem restaurace p. Zimou, na dohodu o ukončení
pronájmu nepřistoupil. Následnou písemnou výpověď 26/9 odmítl převzít, a tak mu byla 27/9 zaslána
výpověď poštou. Další pokus o osobní předání výpovědi před svědky dne 29/9 a opět výpověď odmítl
převzít.
Nájem tak končí uplynutím tříměsíční lhůty spolu s pronájmem bytu k 31/12 2019.
Na základě tohoto vývoje situace navrhuje starosta vypsat záměr na výběrové řízení pronájmu od 1/1
2020 následovně:
 Klub + kiosek
 Klub celoroční provoz, ale mimo sezonu jen čt a pátek od 17,00
 Požadavek na spolupráci při plánovaných úpravách obou zařízení
 Případná možnost pronájmu bytu po dobu fungování
Z diskuze vyplynulo:
 Nepožadovat mimosezonní zajištění provozu, ale nabídku zajištění mimosezonního
provozu promítnout do hodnotících kriterií
 povýšit význam hodnotícího kriteria referencí
Návrh na usnesení 8/2019/6: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje záměr pronájmu restaurace Klub
a kiosku od 1/1 2020 a ukládá starostovi zajištění jeho zveřejnění do 10/10.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/06 bylo schváleno.
Projekt ubytovacího penzionu
Záměr byl prezentován na posledním zasedání ZO a byla zahájena jeho projekční příprava. Při dnešní
návštěvě projektantů byla předložena studie v 7 možných variantách a dohodnuta úprava umístění
sociálního zařízení. Z diskuze vyplynul požadavek rozdělit realizaci do dvou etap – prostor nad
restaurací a zbývající část 1 NP. Dále pak pokračovat ve vazbě na potřebnou úpravu stravovacích
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zařízení kempu - ustavena pracovní komise ve složení ing. Alois Jirsák, Petr Antoš, Jan Rygl a Zdena
Včelišová.
Revitalizace bazénu
26/9 proběhla testovací zkouška otryskávání stěn bazénu, na základě, které pan Kedroň zpracoval
cenovou nabídku na opravu bazénu s následujícím rozsahem prací:
Otryskání stěn pískem, výspravu nerovností a trhlin stěn vytmelením, následný nátěr bazénovou
barvou. Plocha cca 500 m2. Očištění dna o oprava spár. Kompletnost prací je podmínkou dání
záruky. Realizace březen–květen 2020.
Z následné diskuze vyplynul požadavek zajistit opravu bazénu koupaliště prostřednictvím dodavatele
vybraného veřejnou zakázkou.
Rekonstrukce hřišť
Projekt zpracovaný letos na dotaci nevyšel – návrh jej opakovat – s ohledem na rozpočtovanou cenu
je realizace možná pouze s dotační podporou.
Dětská hřiště
Stav dětských hřišť je poplatný stáří a jejich revitalizace je čím dále aktuálnější. Starosta navrhuje
vyhledat možnou dotační podporu a zpracovat žádost. Řešit hlavně dětské hřiště spolu s možností
vybudování outdoorového hřiště pro dospělé.
Návrh na usnesení 8/2019/7: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s potřebou revitalizace zařízení
kempu a ukládá pracovní komisi vypracovat její věcný návrh a předložit jej do prosincového jednání
zastupitelstva.
Starostovi pak ukládá :
1) zpracovat ve spolupráci s ing.Včelišem podklady pro veřejnou zakázku na revitalizaci bazénu
koupaliště.
2) zjistit a zajistit přípravu podkladů pro zpracování žádostí o možnou dotační podporu:
 Revitalizace bazénu koupaliště
 Rekonstrukci sportovních hřišť
 Rekonstrukci dětských hřišť a zřízení outdoorového hřiště pro dospělé.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/07 bylo schváleno.
Z účasti na průběhu dalšího zasedání se omluvil p. Petr Matuška.
10/

Přijaté žádosti a návrhy

Žádost o souhlas
Obec jako majitel pozemku 762/11 je žádána ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím fi Rydval o souhlas
s přeložkou vedení VN a uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce“, a.s. Jednorázová odměna za zřízení věcného břemene je jí navržena 1000 Kč +DPH.
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Návrh na usnesení 8/2019/8: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s realizací přeložky vedení VN a
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce“, a.s. na pozemku
762/11 ve vlastnictví obce . Jednorázová odměna za zřízení věcného břemene je 1 000 Kč +DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/08 bylo schváleno.
Regioband
Soubor Regiobend předložil žádost o rozšíření nájmu KD o tzv. „svatební místnost“, kterou by využíval
jako zázemí souboru. Návrh starosty je žádosti vyhovět za úplatu, s opcí poskytnutí předmětnou
místnost obci, bude-li třeba, na jí v budoucnu pořádané akce.
Návrh na usnesení 8/2019/9: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy se
spolkem Regioband a to za úplatu 400,- Kč měsíčně. Ukládá místostarostovi projednat pravidla
pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 3

Proti: 2 (Hruška, Rydl) Zdrželi se: 1 (Antoš)

Usnesení č. 08/2019/09 bylo schváleno.
Příměstský tábor
V konečné fázi se jedná o společný projekt Mikroregionu, který zastřeší činnost táborů v jednotlivých
přihlášených obcích. Návrh do projektu jít v letech 2020-21.
 Je již projednáno reálné personální zajištění, a to v 2. polovině prázdnin při využití zázemí
kempu č. 5
 minimálně 10 dětí 3-15 let, oba rodiče zaměstnáni; nepobytový charakter; na 5 dětí max 1
pracovník; dotace 95 % z uznatelných nákladů
 Zajistit stravování, ale to nebude uznatelným nákladem
 Projektu jsou ze strany poskytovatele dány i slušné podmínky pro jeho personální a
materiální zajištění
Návrh na usnesení 8/2019/10: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí se vstupem obce do projektu
Mikroregionu Podchlumí „ Příměstské tábory „ a ukládá starostovi zajistit jeho realizaci.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/10 bylo schváleno.
Žádost o byt
Paní Živa Králová z Myštěvsi, která je v bytové tísni-rozchází se s přítelem a má na starost 3 děti
předložila žádost a poskytnutí bytu. ZO bere žádost jako informativní a bude řešena v době, kdy se
bude rozhodovat o obsazení bytů.
Změna dopravního značení na I/35
Změna byla iniciována pí Štusovou, ideový záměr a jeho prosazení pak zajistil p.Tomáš Foff, za což si
zaslouží veřejné poděkování, neboť se jedná o podstatný zásah pro zvýšení bezpečnosti chodců při
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přecházení této velmi frekventované silnice. V současné době jsou již dopravní značky v souladu
s projektem nainstalovány.
Dále bylo rozhodnuto nepokračovat s ohledem na finanční náročnost a předpokládané snížení
provozu v souvislosti s projektovanou komunikací D35 v akci „podchod pod I/35“ (viz usnesení
01/2019/11).
ORS Praha
Předkládá žádost o finanční dar na podporu charitativního koncertu skupiny Vendetta s hostem T.
Ortenem 2/11 v Poličanech s nabídkou bezplatného získání VIP vstupenek.
Návrh na usnesení 8/2019/11: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje poskytnutí
finančního daru skupině Vendetta na podporu charitativního koncertu 2/11 v B. Poličanech.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/11 nebylo schváleno.
Zahájení provozu sauny
Sauna zahajuje provoz od 17/10. Ing Ledl seznámil zastupitele s kalkulací nákladů na provoz sauny.
V následné diskuzi byly stanoveny ceny vstupného následovně:
 Základní vstupné dospělí 100 Kč/1 vstup (2 hod)
 Snížené vstupné děti 30 Kč/1 vstup (2 hod)
 Permanentka 10 vstupů á 2 hod (platí pro saunovací sezonu 10/2019 – 04/2020) 900 Kč
 Pronájem sauny pro skupinu zájemců mimo saunovací dobu 2.000 Kč/2 hod, každá další
hodina 500 Kč.
Návrh na usnesení 8/2019/12: zastupitelstvo obce Milovice stanovuje cenu vstupu do sauny
následovně:
 Základní vstupné dospělí 100 Kč/1 vstup (2 hod)
 Snížené vstupné děti 30 Kč/1 vstup (2 hod)
 Permanentka 10 vstupů á 2 hod (platí pro saunovací sezonu 10/19 – 04/20) 900 Kč
 Pronájem sauny pro skupinu zájemců mimo saunovací dobu 2.000 Kč/2 hod, každá další
hodina 500 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/12 bylo schváleno.
11/

Rozpočtové opatření

Bylo provedena k 30/9 na základě aktuálně vzniklých potřeb.
Návrh na usnesení 8/2019/13: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.7:
na straně DAL – výdaje 54 835,64 Kč a na MD - příjmy 16 640,- Kč. Rozdíl 38 195,64 je vykryt změnou
na BÚ obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 07/2019/13 bylo schváleno.
12/

Různé

Dílčí přezkum hospodaření obce
Provedli pracovnice KÚ Královéhradeckého kraje dne 25/9 bez připomínek. Poděkování patří hlavně
účetní paní Tomášové.
Oprava T 805
Náročnější než se čekalo, bylo nutno vyměnit její převodovku, dosud odpracováno 158 hod z čehož
drtivou většinu odpracoval M. Struhár st., T Foff a Vl. Mikas – starosta navrhuje uzavřít s nimi DPP a
práci proplatit. Dochází ke zhodnocení majetku obce. Hodiny ostatních členů SDH jako brigádní –
zdarma.
Návrh na usnesení 7/2019/14: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s proplacením odpracovaných
hodin p.Milana Struhára, Tomáše Fofa a Vladislava Mikase na opravě T 805.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/14 bylo schváleno.
Havárie kotle na OÚ
Jak už byli zastupitelé informováni, došlo v důsledku vniknutí vody do regulace kotle a jejímu
vypálení. Akutní situace vyřešena operativně náhradou kotle (havarovaný kotel byl instalován v roce
2002) – zakázka zadána napřímo panu Křížovi, regulace pak J. Kolářovi. Náklady na odstranění havárie
jsou ve výši 42.850 bez DPH. Uplatněno jako pojistná událost.
Pojištění hřbitova
Jednání s Českou pojišťovnou bylo neúspěšné, Česká podnikatelská pojišťovna nabízí uzavření
pojistné smlouvy hřbitova proti živelným pohromám za částku 5 860 Kč/ročně.
Návrh na usnesení 7/2019/15: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy
hřbitova na následky živelných pohrom s Českou podnikatelskou pojišťovnou.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 08/2019/15 bylo schváleno.
Hospic A.České
zve na Den otevřených dveří, který pořádá dne12.11. v Červeném Kostelci
Ocenění
Dne 16.10 bude předáno pí.Věře Jirkové na KÚ Královéhradeckého kraje ocenění za práci knihovnice
Akce v obci
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Milovická naběračka: zhodnoceno jako velice úspěšná akce, s vysokou účastí soutěžních
dětských družstev.
Divadlo: 9/11 vystoupí ochotníci z Dobré Vody v KD Milovice s divadelním představením
Habaďůra
Občasník – vyjde v měsíci listopadu, zastupitelé nechť předají svoje příspěvky ing. Včelišovi.
Jiné: info kulturního výboru
 26.10 bazárek v rehabilitaci
 02.11 lampionový průvod
 30.11 rozsvěcení vánočního stromečku
 08.12 děti v kostele adventní koncert
 25.12. 11 hod mše sloužená panem farářem Janákem
 15.02.2019 maškarní ples
Kulturní výbor
Předseda kulturního výboru seznámil přítomné s rezignací Veroniky Matuškové a Kateřiny Junkové na
práci v kulturním výboru. Na doplnění navrhuje Marii Nahodilovou a Nikolu Matuškovou.
Návrh na usnesení 8/2019/16: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rezignaci členů kulturní
komise Veroniky Matuškové a Kateřiny Junkové a jmenuje Marii Nahodilovou a Nikolu Matuškovou
členy kulturní komise.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 07/2019/16 bylo schváleno.
Předběžná zpráva
Starosta seznámil zastupitele s předběžnou zprávou o výsledku hospodářské činnosti. Sezona
v kempu se jeví jako průměrná, koupaliště zhruba na 60ti procentech minulých let. Bližší výsledek po
započtení všech nákladů.
Příští zasedání zastupitelstva ve středu 13/11 2019
Ukončeno 9.října 2019 v 20:32 hod.
Zápis zapsal Ing. Vojtěch Ledl ………………………………….
Ověřovatelé zápisu:

........................................
Vlastimil Hruška

........................................
Jan Rygl

…………………………………………………….
Ing. Alois Jirsák CSc., starosta obce
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Usnesení ze zasedání_Zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne
9.října 2019
Usnesení 8/2019/1: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje rozpočtové opatření č.6: na straně DAL –
výdaje 744 650 Kč a na MD- příjmy 2 092 863 Kč. Rozdíl 1 348 213 je vykryt změnou na BÚ obce.
Současně bere na vědomí rozpočtová opatření č.3. a 4.
Usnesení 8/2019/2: zastupitelstvo obce Milovice po seznámení s dosavadním postupem prací na
projektu „dočišťovací nádrže“ souhlasí s pokračováním a jeho následnou realizací.
Usnesení 8/2019/3: zastupitelstvo obce Milovice po zveřejnění souhlasí s realizací níže uvedené
směny pozemků prováděné s cílem zajištění plánované výstavby dočišťovací nádrže kanalizace obce.
1/

Obec Milovice u Hořic převede z LV 10001 do vlastnictví ZD Bašnice :
• p.p.č. 333/52 o výměře 14 325 m2, orná půda
ZD Bašnice převede z LV 11 do vlastnictví Obce Milovice u Hořic dle geometrického plánu č.
273-286/2019 v k.ú. a obci Milovice u Hořic:
• p.p.č. a 151/45 o výměře 3 614 m2, orná půda
• p.p.č. b 151/45 o výměře 8 434 m2, orná půda
• p.p.č. 151/47 o výměře 208 m2, orná půda

2/

Obec Milovice u Hořic převede z LV 10001 do SJM manželů Šolcových
 p.p.č. 151/21 o výměře 582 m2, orná půda
 p.p.č. 154/23 o výměře 511 m2, orná půda
Manželé Šolcovi Bašnice; čp 22- převedou z LV 232 do vlastnictví Obce Milovice u Hořic dle
geometrického plánu č. 273-286/2019 v k.ú. a obci Milovice u Hořic
 p.p.č. 151/46 o výměře 667 m2, orná půda

Nižší hodnota směny pro obec je zastupitelstvem akceptována a zdůvodněna potřebou získat pro
dočišťovací nádrž vhodný pozemek.
Usnesení 8/2019/4: zastupitelstvo obce Milovice po zveřejnění záměru souhlasí s prodejem níže
uvedených pozemků obce ŘSD Praha k prodeji pozemků určených k trvalému zastavění veřejně
prospěšnou stavbou „ D -35- Hořice- Sadová“.
Parcela č.
katastr Milovice u Hořic
810/13
810/20

Druh pozemku

Výměra m 2

orná půda
orná půda

71
89

810/32

orná půda

709

810/33

orná půda

301

810/34

orná půda

147

810/36

orná půda

441
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810/48

orná půda

630

811/49

orná půda

4 836

811/4

orná půda

140

811/7

orná půda

97
7 461

celkem
katastr Dobrá Voda
454/7

orná půda

77

455/7

orná půda

3

celkem

80

Jednotková cena předmětných pozemků byla stanovena znaleckými posudky. Pro k.ú. Milovice činí
29 Kč/m2 a pro k.ú. Dobrá Voda 27,5 Kč/m2. Prodejní cena je kupujícím – Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR však navýšena 8x. Celková prodejní cena je 1 748 560 Kč.
Usnesení 8/2019/5: zastupitelstvo obce Milovice po prostudování schvaluje předložený postup
přidělování bytů vlastněných obcí .
Usnesení 8/2019/6: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje záměr pronájmu restaurace Klub a kiosku
od 1/1 2020 a ukládá starostovi zajištění jeho zveřejnění do 10/10.
Usnesení 8/2019/7: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s potřebou revitalizace zařízení kempu a
ukládá pracovní komisi vypracovat její věcný návrh a předložit jej do prosincového jednání
zastupitelstva.
Starostovi pak ukládá :
1) zpracovat ve spolupráci s ing.Včelišem podklady pro veřejnou zakázku na revitalizaci bazénu
koupaliště.
2) zjistit a zajistit přípravu podkladů pro zpracování žádostí o možnou dotační podporu:
 Revitalizace bazénu koupaliště
 Rekonstrukci sportovních hřišť
 Rekonstrukci dětských hřišť a zřízení outdoorového hřiště pro dospělé.
Usnesení 8/2019/8: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s realizací přeložky vedení VN a uzavření
„Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce“, a.s. na pozemku 762/11
ve vlastnictví obce . Jednorázová odměna za zřízení věcného břemene je 1 000 Kč +DPH.
Usnesení 8/2019/9: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy se spolkem
Regioband a to za úplatu 400,- Kč měsíčně. Ukládá místostarostovi projednat pravidla
Usnesení 8/2019/10: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí se vstupem obce do projektu
Mikroregionu Podchlumí „ Příměstské tábory „ a ukládá starostovi zajistit jeho realizaci.
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Usnesení 8/2019/12: zastupitelstvo obce Milovice stanovuje cenu vstupu do sauny následovně:
 Základní vstupné dospělí 100 Kč/1 vstup (2 hod)
 Snížené vstupné děti 30 Kč/1 vstup (2 hod)
 Permanentka 10 vstupů á 2 hod (platí pro saunovací sezonu 10/19 – 04/20) 900 Kč



Pronájem sauny pro skupinu zájemců mimo saunovací dobu 2.000 Kč/2 hod, každá další

Usnesení 8/2019/13: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.7: na
straně DAL – výdaje 54 835,64 Kč a na MD - příjmy 16 640,- Kč. Rozdíl 38 195,64 je vykryt změnou na
BÚ obce.
Usnesení 8/2019/14: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s proplacením odpracovaných hodin
p.Milana Struhára, Tomáše Fofa a Vladislava Mikase na opravě T 805.
Usnesení 8/2019/15: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy hřbitova na
následky živelných pohrom s Českou podnikatelskou pojišťovnou.
Usnesení 8/2019/16: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rezignaci členů kulturní komise
Veroniky Matuškové a Kateřiny Junkové a jmenuje Marii Nahodilovou a Nikolu Matuškovou členy
kulturní komise.
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