Zápis č. 04/2020 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
6.května 2020.
Přítomni: 7 -viz prezenční listina
Ing. Alois Jirsák, Ing. Vojtěch Ledl, Petr Antoš, Vlastimil Hruška, ing. Jiří Včeliš, Petr Matuška, Jan Rygl
Omluveni: 0
Neomluven: 0
Hosté: 3 viz prezenční listina
Návrh pořadu jednání

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Stav realizace investičních projektů

4)
5)
6)
7)
8)
1/

a) Chodník podél III/3263
b) Byty v čp 61
c) Oprava bazénu koupaliště
d) Revitalizace Club
Směna pozemků se SPÚ ČR
Rozpočtové opatření
Přidělení obecních bytů
Přijaté žádosti
Různé
Odsouhlasení pořadu jednání OZ, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Starosta obce zahájil jednání v 18:04, přivítal přítomné zastupitele a hosty, přítomno bylo 7 zastupitelů,
bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta na úvod uvedl, že dnešní zasedání
bude krátké a seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání, který proti programu na
pozvánce je rozšířen o bod 4) Směna pozemků se SPÚ ČR (zastupitelé obdrželi podklad v předstihu).
Program byl poté jednohlasně schválen.
Starosta obce navrhl za zapisovatele Ing. Ledla a za ověřovatele zápisu ing. Jiřího Včeliše a Vlastimila
Hrušku. Zastupitelé jejich volbu odsouhlasili.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu z minulého jednání ZO.

2/

Kontrola plnění usnesení

Splněná usnesení ze zasedání ZO dne 25/3 2020:
03/2020/01a, 03/2020/01b, 03/2020/02, 03/2020/03, 03/2020/04, 03/2020/05, 03/2020/06,
03/2020/07.
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Usnesení, která přecházejí do dalšího období:
02/2020/01 – kontrola účetní uzávěrky ZŠ Milovice – termín 31.3.2020 – vzhledem k vyhlášenému NS
odloženo
02/2020/03 – uzavření smluv s plavčíky – termín trvá
02/2020/14 – analýza příspěvků obce v sociální oblasti – termín trvá
02/2020 - návrhy ročních odměn členům výborů (předsedové jednotlivých výborů)
02/2020 – zajištění vydání občasníku (předseda kulturního výboru) – termín duben, květen
Dále starosta informuje, že po časově velmi náročném získání stavebního povolení se podařilo 30/3
zajistit předložení letošní poslední žádosti obce o dotační podporu z programu MAS a SFRDI projektu
„Rekonstrukce chodníku směrem na Bříšťany“. Je v celé délce od obchodu až ke křižovatce s navrženým
povrchem zámkovou dlažbou.





Náklady celkem
2 383 tis Kč,
UZN
1 523 tis Kč ;
Dotace
1 447 tis Kč tj 95% z UZN či 60,7% z celkových nákladů
NUZN
936 tis Kč jsou vyvolány potřebnou rekonstrukcí kanalizace- neuznatelný
náklad.

Zárověň byly v termínu předloženy podklady pro MMR ČR k rozhodnutí o 2.etapě rekonstrukce
kulturního domu, výsledkem bylo zaslání rozhodnutí o přidělení dotace na tento projekt ve výši 531 t.Kč
Návrh na usnesení 4/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje přijetí dotační podpory MMR ČR
na projekt č. 117D 8210E2925 „ Rekonstrukce kulturního domu v Milovicích u Hořic – 2. etapa ve výši
531 527 a ukládá starostovi zajistit jeho realizaci.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/01 bylo schváleno.
Koronavirus




Veškeré obci zasílané informace o koronavirové pandemii jsou po vyhodnocení následně
zveřejňovány
Stále je otevřená letošní kempová sezóna - řada otazníků co, kdy a jak bude zpřístupněno, situace
se postupně vyjasňuje
K projednání byl zastupitelům předložen návrh slevové akce na ubytování pracovníků a jejich rodin
z 1. linie boje proti koronaviru

Návrh na usnesení 4/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje poskytnutí slevy na ubytování
v kempu do 3 dnů ve výši 10% a pro pobyt delší jak 3 dny ve výši 15% pro členy IZS (hasiči, policisté,
zdravotníci). Nárok na slevu jim bude poskytnut na základě čestného prohlášení ubytovaných.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/02 bylo schváleno.
3/

Stav realizace projektů
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Chodník podél silnice III/3263 k Ostrovu
 24/4 položen asfaltový povrch, technika a materiál po doplacení využity i pro opravu propadů
po přípojkách na místní komunikaci.
 Zajištěna firma na výsadbu zeleně, realizace od 4/5, dnes dokončeno
 Probíhá navazující úprava chodníku (rozšíření a prodloužení) od vesnice na protější straně
vozovky
 Kolaudace stavby do konce měsíce května
Byty v čp 61
 V podstatě jsou oba byty hotovy – zbývá úklid (o spolupráci budou požádáni noví nájemníci) a
příprava kolaudace v květnu. V závěrečné fázi byla realizována:
o výměna přístupových vnějších dveří
o oprava a zateplení fasády na přístavku
o vydláždění dvorku a vstupního chodníku
o prostřik omítek sklepa
 připomínka pí Jirkové: potřeba úpravy vchodových dveří na poštu - o opravě bude rozhodnuto
později, v této fázi s ní nebylo uvažováno.
Oprava povrchu bazénu
Spokojenost s výběrem dodavatelské firmy a dosavadním postupem prací, drobné dodělávky tmelení a
vybroušení, dokončeno před termínem - k 29/4.
Záruka na 5 let
Připomínky k provedení: puchýřky na severní stěně , některé spáry nezatmelené. Firma si toho je
vědoma, pokud bude třeba, bude po sezoně proveden nátěr dotčených míst novou prodyšnou barvou.
S ohledem na provedenou renovaci bazénu vyvstal problém s jeho napojením na stávající nevyhovující
chodník na straně za skokanským můstkem, vzhledem k jeho složení z několika konstrukcí. Proto bylo
operativně rozhodnuto o výměně dlažby chodníku za jednotnou zámkovou, mimo plánovaný rozpočet cena 150 tis Kč.
Zbývá oprava skokanského můstku – zajistí p.Antoš a skákacího prkna – zajistí p.Matuška.
Revitalizace Club
Práce postupují za aktivního přístupu rodiny nájemce velmi dobře. Díky jejich dobrým kontaktům na
dodavatele byla od pivovaru získána řada zařízení a vybavení bezplatně
 Restaurace - je v podstatě hotova – výrazná změna interiéru, nábytek dodán. Starý nábytek
bude využit ke krbům a dosavadní nábytek od krbů bude využit v prostoru pro stanaře
 Kuchyň – oprava instalací, sanace prostoru, nákup konvektomatu, kávovaru atd.
 Kiosek – zcela zásadní přestavba z dřevotřísky do zdiva
Náklady revitalizace budou v úrovni 500 tis Kč – přitom hodně z vybavení bylo využito opakovaně,
revitalizace byla náročnější než se očekávalo, ale je to ve všech směrech znát. Prostory byly skutečně
zanedbané.
Předpoklad zahájení provozu kiosku 8/5 a restaurace 25/5
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Návrh na usnesení 4/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice po projednání bere na vědomí informaci
starosty o dosavadním postupu realizace projektů obce a schvaluje výsledek výběrového řízení na
dodavatele zakázek:



Výsadba zeleně u chodníku podél silnice III/3263
Výměna dlažby na koupališti

Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/03 bylo schváleno.
4/

Směna obecních pozemků se SPÚ ČR

Je vyvolána potřebou dořešení nátoku odpadních vod z výpustí do plánované dočišťovací nádrže, a to
stávajícím HOZ ve vlastnictví SPÚ ČR a výtoku z nádrže zpět do Milovického potoka. Stanovisko SPÚ ČR
k projektu DN blokovalo stavební řízení a i finální zpracování územního plánu.
Plánované jednání z 16/3 zrušeno a nové proběhlo 5/5 v HK.
Rozsah směny: za 1 197 m2 HOZ je SPÚ ČR požadován 1,3 násobek, to tak aby nabízený pozemek byl
vhodný pro zemědělské využití a nebyl zatížen. Náš první návrh směny byl odmítnut a byla zpracována
další alternativa, která byla na jednání 5/5 odsouhlasena. SPÚ ČR zahájí jednání s Povodím Labe o
majetkovém převodu HOZ. Pokud jej bude Povodí požadovat, pak by následovalo jednání o směně
přímo s Povodím Labe jinak pokračuje směnné jednání se SPÚ ČR. Hlavní je, že máme přislíbené kladné
vyjádření SPÚ k projektu dočišťovací nádrže a tím možnost pokračování prací na projektu a územním
plánu.
Návrh na usnesení 4/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice po projednání bere na vědomí informaci o
jednání na SPÚ v Hradci Králové a souhlasí se směnou pozemků.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/04 bylo schváleno.
5/
Rozpočtové opatření č .3
Zdůvodnění přednesl starosta obce.

Návrh na usnesení 4/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtové opatření
č.RO 3 chválené starostou: na straně DAL – výdaje 60 372,11Kč a na straně MD – příjmy
36 949,00 Kč. Rozdíl 23 423,11 Kč byl vykryt změnou na BÚ obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/05 bylo schváleno.
6/

Přidělení obecních bytů

V duchu směrnice obce byly starostou vyhlášeny záměry a parametry pronájmu bytů. Reagovalo na ně
pět zájemců, z nich jsou pouze dva s trvalým pobytem v obci.
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Podle pravidel se při výběru uchazeče o nájem obecního bytu přihlíží zejména k těmto skutečnostem:









zda je uchazeč plnoletý a je způsobilý k právním úkonům
zda je uchazeč schopen pravidelně a v řádném termínu hradit nájem a náklady s bydlením
spojené (jeho sociální postavení)
k bytové potřebnosti uchazeče
zda je uchazeč občanem obce, zde podniká nebo tu pracuje
zda uchazeč nemá žádné dluhy, nebo jiné závazky nejen vůči obci, ale i jinde.
zda se uchazeč aktivně podílí na zajištění chodu obce nebo se k tomu zaváže
zda je uchazeč nájemcem jiného bytu či vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené
k trvalému bydlení
k dalším okolnostem hodným zvláštního zřetele

Na základě výše uvedeného navrhl starosta zastupitelstvu následující obsazení a výši nájemného:
čp 46 ( 58,3 m2)
nájemce: sl. Tereza Kurincová
náhradník N. Frýdlová a P. Maxmilián
Podmínky:
Měsíční nájemné bez energií:
Pronájem na dobu určitou:
Kauce:

4 400 Kč
2 roky
5 000 Kč

čp 61 byt ( 42 m2)
nájemce: Marcela Šturmová
náhradník N. Frýdlová a P. Maxmilián
Podmínky:
Měsíční nájemné bez energií:
Pronájem na dobu určitou:
Kauce:

3 750 Kč
2 roky
7 000 Kč

čp 61 garsonka ( 27,7 m2)
nájemce: Vratislav Dušek
náhradník Pavla Suchá
Podmínky:
Měsíční nájemné bez energií:
Pronájem na dobu určitou:
Kauce:

2 670 Kč
2 roky
5 000 Kč

Výše nájemného respektuje dotační podporu u čp 61 – je navrženo 75 Kč/m2 , v čp 46 pak 65 Kč/m2
Ve všech případech:
 si obec ponechá status odběratele energií, rozúčtování na jednotlivé byty podle podružného měření
energií
 v nájemném není zahrnuta úhrada energií - bude řešeno formou měsíční zálohy s konečným
zúčtováním po faktuře dodavatele energií
 nájemník je povinen se přihlásit k trvalému pobytu v obci a to do 2 měsíců
 k všem bytům jsou přidělena i trvalá parkovací místa ( hodnota 600 Kč měsíčně )
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V následné diskuzi bylo rozhodnuto stanovit kauci ve všech případech ve výši dvojnásobku měsíčního
nájemného. Smluvně ošetřit postup při prodlení úhrady nájemného.
Návrh na usnesení 4/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje přidělení obecních
bytů takto:
čp 46 p.Petr Maxmilian a sl.Nikola Frýdová/náhradník Tereza Sidonia Kurincová
čp 61 byt pí.Marcela Šturmová
čp 61 garsonka p.Vratislav Dušek/náhradník pí.Pavla Suchá
Starostovi zastupitelstvo ukládá zajistit zpracování nájemních smluv respektující zastupitelstvem určené
parametry a podmínky pronájmu
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/06 bylo schváleno.
V průběhu diskuze byla podána připomínka k nutnosti vyměnit okno a balkonové dveře v bytě 46 bude řešeno v následujícím týdnu.
5/

Přijaté žádosti

Prodloužení nájemní smlouvy na minigolf
Žádá p. L. Jebavý, který hřiště provozuje od r. 2013 a poslední nájemní smlouva byla na roky 2018 a
2019 – nutno vyřešit z hlediska zajištění přípravy sezony 2020.
Návrh na usnesení 4/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s prodloužením
smlouvy o pronájmu minigolfu na sezonu 2020. Starostovi ukládá zajistit prodloužení smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/07 bylo schváleno.
SK Uragán
Předkládá žádost o příspěvek na zajištění hracích dresů pro nadcházející sezónu – cca 17,5 T Kč.
V diskuzi projednáno zajištění možnosti pronájmu kuželny návštěvníky kempu a cizí zájemce za dozoru
členy TJ Uragán.
Návrh na usnesení 4/2020/08: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem obce
na zajištění hracích dresů ve výši 17,5 t.Kč.Oddíl SK Uragan zajistí dohled a provoz kuželny pro
požadovaný pronájem hosty kempu o letní sezÓně.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/08 bylo schváleno.
Farní charita Dvůr Králové
Předkládá žádost o podporu činnosti její bezplatné Občanské poradny v Hořicích ve výši 2 000 Kč,
poradna vloni poskytla občanům obce 5 konzultací .
Návrh na usnesení 4/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem ve výši
2 000 Kč na podporu činnosti Občanské poradny Farní charity. Starostovi ukládá zajistit uzavření
smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/09 bylo schváleno.
Linka bezpečí, z.s.
Předkládá žádost o podporu činnosti ve výši 3 000 Kč.
Návrh na usnesení 4/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem ve výši
3 000 Kč na podporu činnosti Linky bezpečí z.s. Starostovi ukládá zajistit uzavření smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/10 bylo schváleno.
Předložen dotaz na možnost a podmínky umístění stánku na prodej zeleniny, perníku a cukrové vaty na
parkovišti u komunikace HK – Hořice.
Návrh na usnesení 4/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s umístěním prodejního stánku na
parkovišti u I 35 na pozemku ve vlastnictví obce Milovice s pronájmem ve výši 100 Kč/den.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/11 bylo schváleno.
6/

Různé

Kontrola hospodaření obce
Audit vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu proběhl distančně dne 8/4. Výsledek přezkoumání
hospodaření obce byl jako již po několikáté bez připomínek. Starosta poděkoval za odvedenou práci
vedení obce, zejména pak paní účetní za pečlivou práci.

Návrh na usnesení 4/2020/12: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí zprávu a výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a oceňuje odvedenou práci vedení obce
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/11 bylo schváleno.
Podání žádosti o stavební povolení
Rekonstrukce 2.NP čp 46 s nákladem 2 930 tis Kč a očekávanou 50% ní dotační podporou KHK – 1 450
tis Kč – byla doporučena radou KHK a následně o ní bylo jednáno krajským zastupitelstvem 4/5. Dotace
byla podle předběžného sdělení KHK obci přidělena v definitivní výši 30 %.
Příprava sezony kempu a obce
 Oprava oplocení
 Úprava zeleně – živé ploty, srovnání kůlů a prostřih stromů
 Odzimování chatek
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Údržba hřišť

Úklid obce
 Úprava zeleně – živé ploty, ošetření trávníků
 Skládka větví – drcení, přesun „ Čarodějnic“ do objektu ZD
 Instalace laviček a zábrany vstupu na hřbitov. Jsou k využití občany a současně chránit obecní
majetek, proto zabetonovány. Zábrana – proti nekontrolovanému přístupu aut na hřbitov, je
odemykatelná – klíč na OÚ.
 Problémy
o Do nově zřízených bioboxů se odkládá to co tam nepatří
o Odpadové kontejnery u obchodu a v samém centru obce hrůza pod heslem „Doma
jsme si uklidili a obec ať se stará“. Kontejnery na tříděný odpad jsou určené primárně
pro obyvatele Milovic, ale jsou mnohdy využívány i cizími a místními podnikateli, kteří
by ale podle zákona o odpadech měli odpad likvidovat smluvně s firmou zajišťující
odvoz odpadu.
Vypouštění odpadních vod
V poslední době bylo zjištěno opakované (poprvé 19/4) silné znečištění odpadní vody vypouštěné do
obecní kanalizace a následně výpustí č.4 (vpravo u mostu u Duškových) do Milovického potoka. Jako
příčina je zřejmě přečerpání obsahu septiku do kanalizace v rozporu s OZV 1/2016. V případě, že se
bude tato situace opakovat, bude požádán o spolupráci vodoprávní úřad odboru životního prostředí
v Hořicích. Viník se vystavuje pokutě až ve výši 30 tis.Kč.
Návrh na usnesení 4/2020/13: zastupitelstvo obce Milovice ukládá místostarostovi obce upozornit
písemnou formou majitele nemovitostí připojených na úsek kanalizace s výpustí č.4 o povinnostech
vyplývajících z OZV 1/2016, hlavně v oblasti pravidelného vývozu septiků. Dále využít připravované
vydání Občasníku k osvětě v na toto téma.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/13 bylo schváleno.
Krajské volby
Termín 2 a 3/10, zaslán harmonogram specifikující jednotlivé kroky včetně povinností obecního úřadu a
starosty
Vyhodnocení bezpečnostní situace v obci za 2019
Zastupitelé seznámeni s vyhodnocením zaslaného na OÚ policií ČR.
Návrh na usnesení 4/2020/14: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí hodnotící zprávu policie ČR
o bezpečnostní situaci v obci v roce 2019
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2020/14 bylo schváleno.
Připomínky:
p.Rygl: potřeba opravy poklopů kanalizačních šachet v chodníku u Štusových a Prágerových – p.Rygl
předloží cenovou kalkulaci opravy.
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p.Hruška: dotaz, zda by bylo možné převést rezervaci tenisových kurtů z papírové formy na internet –
bude prověřeno
Příští zasedání zastupitelstva ve středu 11/6 2020
Ukončeno 6/5 2020 v 19:42 hod.

Zápis zapsal Ing. Vojtěch Ledl ………………………………….
Ověřovatelé zápisu:

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

........................................
ing. Jiří Včeliš

…………………………………………………….
Ing. Alois Jirsák CSc., starosta obce
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Usnesení ze zasedání_Zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne
6.května 2020
Usnesení 4/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje přijetí dotační podpory MMR ČR na
projekt č. 117D 8210E2925 „ Rekonstrukce kulturního domu v Milovicích u Hořic – 2. etapa ve výši
531 527 a ukládá starostovi zajistit jeho realizaci.

Usnesení 4/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje poskytnutí slevy na ubytování v kempu do
3 dnů ve výši 10% a pro pobyt delší jak 3 dny ve výši 15% pro členy IZS (hasiči, policisté, zdravotníci).
Nárok na slevu jim bude poskytnut na základě čestného prohlášení ubytovaných.
Usnesení 4/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice po projednání bere na vědomí informaci starosty o
dosavadním postupu realizace projektů obce a schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
zakázek:



Výsadba zeleně u chodníku podél silnice III/3263
Výměna dlažby na koupališti

Usnesení 4/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice po projednání bere na vědomí informaci o jednání na
SPÚ v Hradci Králové a souhlasí se směnou pozemků.

Usnesení 4/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.RO 3
chválené starostou: na straně DAL – výdaje 60 372,11Kč a na straně MD – příjmy 36 949,00 Kč.
Rozdíl 23 423,11 Kč byl vykryt změnou na BÚ obce.

Usnesení 4/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje přidělení obecních bytů
takto:
čp 46 p.Petr Maxmilian a sl.Nikola Frýdová/náhradník Tereza Sidonia Kurincová
čp 61 byt pí.Marcela Šturmová
čp 61 garsonka p.Vratislav Dušek/náhradník pí.Pavla Suchá
Starostovi zastupitelstvo ukládá zajistit zpracování nájemních smluv respektující zastupitelstvem určené
parametry a podmínky pronájmu
Usnesení 4/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s prodloužením smlouvy o
pronájmu minigolfu na sezonu 2020. Starostovi ukládá zajistit prodloužení smlouvy.
Usnesení 4/2020/08: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem obce na
zajištění hracích dresů ve výši 17,5 t.Kč. Oddíl SK Uragan zajistí dohled a provoz kuželny pro požadovaný
pronájem hosty kempu o letní sezoně.

Usnesení 4/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem ve výši 2 000 Kč
na podporu činnosti Občanské poradny Farní charity. Starostovi ukládá zajistit uzavření smlouvy.

Usnesení 4/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s příspěvkem ve výši 3 000 Kč
na podporu činnosti Linky bezpečí z.s. Starostovi ukládá zajistit uzavření smlouvy.
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Usnesení 4/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s umístěním prodejního stánku na parkovišti
u I 35 na pozemku ve vlastnictví obce Milovice s pronájmem ve výši 100 Kč/den.
Usnesení 4/2020/12: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí zprávu a výsledek přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 a oceňuje odvedenou práci vedení obce
Usnesení 4/2020/13: zastupitelstvo obce Milovice ukládá místostarostovi obce upozornit písemnou
formou majitele nemovitostí připojených na úsek kanalizace s výpustí č.4 o povinnostech vyplývajících
z OZV 1/2016, hlavně v oblasti pravidelného vývozu septiků. Dále využít připravované vydání Občasníku
k osvětě v na toto téma.
Usnesení 4/2020/14: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí hodnotící zprávu policie ČR o
bezpečnostní situaci v obci v roce 2019
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