Zápis č. 11/2020 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze
dne 25.listopadu 2020
Přítomni: 4 - viz prezenční listina
Ing. Alois Jirsák, Ing. Vojtěch Ledl, Petr Antoš, ing. Jiří Včeliš.
Omluveni: 3
Neomluven: 0
Hosté: 3 viz prezenční listina
Návrh pořadu jednání

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Přijetí dotační podpory MMR ČR na MLF hřiště
4) Rozpočtová opatření č. 12 a 13
5) Informace o aktuálním stavu zajištění projektů obce 2020-21 s dotační podporou
6) Navýšení cen FCC a.s. za likvidaci odpadů v roce 2021
7) Projednání vstupu obce do dotačních programů 2021
8) Projednání návrhu úpravy obecních poplatků pro rok 2021
9) Projednání návrhu rozpočtu obce na 2021
10) Informace k vyhodnocení dotazníku a z jednání pracovní skupiny k mobilním domům
11) Přijaté žádosti
12) Různé
1/ Odsouhlasení pořadu jednání OZ, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil jednání v 18:08, přivítal přítomné zastupitele a hosty, přítomno byli 4
zastupitelé, 3 se z jednání omluvili, bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta
seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání dle pozvánky na dnešní zasedání ZO. Program
byl poté jednohlasně schválen.
Starosta obce navrhl za zapisovatele Ing. Ledla a za ověřovatele zápisu Petra Antoše a ing.Včeliše.
Zastupitelé jejich volbu odsouhlasili.
Ze strany přítomných zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu z minulého jednání ZO.
2/

Kontrola plnění usnesení

Usnesení ze zasedání ZO dne 21.října 2020 10/2020/01, 10/2020/02, 10/2020/04, 10/2020/05,
10/2020/06, 10/2020/07, 10/2020/08 a 10/2020/10 byla splněna.
08/2020/08 kontrolní šetření k vedení ubytovací knihy a platbě poplatků za ubytování u
jednotlivých poskytovatelů – informuje ing.Jirsák: k ubytování se přihlásili 3 ubytovatelé


František Junek – předložil seznam ubytovaných a zaplatil ubytovací poplatek za 1. pololetí



Vlastimil Hruška – předložil souhrn ubytovaných a zaplatil ubytovací poplatek



Petr Brandt – prohlásil, že ubytovací kapacitu pronajal, nájemce ubytovává vlastní
zaměstnance a k ubytovacímu poplatku se staví negativně. Přislíbil, že ubytovací poplatek za
nájemce uhradí.



Je třeba prověřit, zda v nemovitosti čp.19 je poskytováno ubytování ve smyslu OZV O2/2019

Podle OZV 02/2019, která vychází ze Zákona 565/1990 Sb o místních poplatcích, je od roku 2020
povinností ubytovatele vybrat od ubytovaných osob bez trvalého bydliště v místě ubytování poplatek
ve výši stanovené vyhláškou a tento odvést obci. Podle nového zákona již není definováno ubytovací
zařízení a platí jej všichni, kdo poskytli ubytování za úplatu. Nevztahuje se na pobyt ubytovaného
trvající více jak 60 dnů.
10/2020/ 03 – zahájení prací na výběrovém řízení na zhotovitele projektu „Chodník podél silnice
III/3263 – informuje ing.Jirsák: výběrové řízení bude vypsáno do konce roku 2020 – termín zahájení
vlastní akce březen/duben 2021
10/2020/09 rozšíření komplexu hřišť o outdorové hřiště a rekonstrukce betonové plochy –
projednání s bankou, zajištění projektové dokumentace a dotační žádosti – informuje ing.Jirsák:
pokračuje ve spolupráci s ing.Kylarem, více viz bod 5. dnešního programu
3/

Přijetí dotační podpory MMR ČR na MLF hřiště

Rozhodnutí o přiznání dotační podpory bylo obci zasláno 22/10. Jedná se o dotační podporu ve výši
1 611 851,0 Kč na projekt č.117D 8210H5203 „ Multifunkční sportovní hřiště včetně sociálního zařízení
v Milovicích u Hořic“ . Celková výše nákladů je 2 465 319 Kč. Zbývající část po odečtení dotace ve výši
853 466 Kč bude pokryta vlastními zdroji obce . Čerpání dotace do konce roku 2020.
Návrh na usnesení 11/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje přijetí dotační podpory
ve výši 1 611 851,0 Kč na projekt č.117D 8210H5203 „ Multifunkční sportovní hřiště včetně sociálního
zařízení v Milovicích u Hořic“. Ukládá starostovi zapracovat do rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/01 bylo schváleno.
4/

Rozpočtová opatření

Číslo 12 – provedeno starostou k 31/10 2020 na základě vývoje za poslední měsíc.
Návrh na usnesení 11/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí starostou
schválené RO č 12: navýšení na straně DAL – výdaje 112 089,73 Kč a na MD - příjmy 34 234,31 Kč.
Rozdíl – schodek -77 852,42 Kč bude vykryt změnou BÚ obce.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/02 bylo schváleno.

Číslo 13 vyplývá z přijetí dotace na MLF hřiště a úvěrování
Návrh na usnesení 11/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje RO č 13: na straně DAL –
výdaje 0 Kč a na MD - příjmy 911 851,0 Kč. Rozdíl 911 851,0 Kč je změnou BÚ obce a úvěrového účtu.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/03 bylo schváleno.
5/

Informace o aktuálním stavu zajištění projektů obce 2020-21 s dotační podporou

Financování
Zajištěno čerpáním sjednaného úvěru u KB, s tím, že přijaté dotace podle smlouvy o úvěru budou
poukázány na jeho splácení. V roce 2020 bude z úvěru čerpána částka 2 261 tis. Kč (MLF 1 669 tis. Kč,
2.etapa KD 591 tis. Kč) a současně dle úvěrových podmínek z poskytnutých dotací bude poukázáno na
splácení úvěru 2 143 tis. Kč. V roce 2021 bude čerpána z úvěru částka 2 576 tis. Kč (MLF 796 tis. Kč,
2.etapa KD 377 tis. Kč, chodník k Bříšťanům 1 403 tis. Kč). Poskytnutá dotace na chodník ve výši 1 333
tis. Kč bude poukázána na splácení úvěru. Zbývající část nákladů bude pokryta z vlastních zdrojů.
Vlastní realizace jednotlivých projektů
Projekt KD: U SO 7 „Přístupový chodník“. Uzavřen byl doplněk Smlouvy o dílo na prodloužení termínu
realizace do 30/4 2021 dodržen. Přístupová cesta a bezbariérový vstup na terasu (na místě bočního
schodiště) a zabudování el.rozvaděče v kotelně byly přesunuty na jaro 2021. Jinak je postupováno
v souladu s projektem a harmonogramem prací.
MLF hřiště: postupováno je v souladu s projektem, postup prací pozastaven karanténou pracovníků. Po
osazení sloupů, instalace ohrazení a sítí zbývá pro rok 2021 položení finální vrstvy a umělého trávníku,
Cestovní ruch: tento týden byla dokončena instalace zbývajících herních prvků. Starosta zrekapituloval
jednotlivé instalované prvků a jejich umístění.
Stále však chybí rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt cestovního ruchu. Požadované doklady
v tzv 2. vlně byly včas odeslány a následně doplněny. S ohledem na termíny byl poskytovatel
předmětné dotační podpory – tedy MMR ČR několikrát telefonicky a následně mailově kontaktován –
odezva dosud žádná. Projekt s ohledem na závazný termín jeho realizace k 31/12 2020 běží.
Návrh na usnesení 11/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí informaci starosty
o postupu realizace projektů obce s dotační podporou. Ukládá starostovi kontaktovat MMR ČR a zjistit
stav v získání rozhodnutí na projekt „ Cestovní ruch“.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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

Navýšení cen FCC a.s. za likvidaci odpadů v roce 2021

Zprávu předkládá in.Ledl: Od 1/1 2021 měl platit nový zákon o odpadech – zatím je stále v jednání a
nebyl schválen.
Protože v současné době nejsou známy podmínky pro rok 2021, navyšuje svozová firma FCC ceny
pouze o předpokládanou míru inflace s tím, že případné další změny přijdou až se schválením zákona.
Stojí před námi nelehký úkol - jak motivovat občany ke zvýšenému třídění – dosavadní úroveň námi
vytříděných odpadů je totiž na úrovni okolo 20% (rok 2019). Náklady na likvidaci komunálního odpadu
v cenách roku 2020 dosahují za obec (bez odpadu z kempu, který je v nákladech kempu ) výši cca 230
tis. Kč, z toho občané platí formou známek za popelnice pouze odpad uložený do popelnic ve výši 100
tis. Kč, zbytek 130 tis. Kč je hrazen z rozpočtu obce.
Navýšení cen svozové firmy FCC bylo promítnuto do cen známek za vývoz popelnic.
Návrh na usnesení 11/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje navýšení poplatku za
sběr komunálního odpadu od občanů


Nádoba 120 lt 14 denní vývoz

1 275 Kč ročně



Nádoba 120 lt měsíční vývoz



Nádoba 240 lt 14 denní vývoz



Nádoba 1 100 lt 14 denní vývoz



Pytel 110 lt

795 Kč ročně
2 475 Kč ročně
7 275 Kč ročně
55 Kč/ks

a ukládá starostovi zpracovat změnu OZV 04/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/05 bylo schváleno.
V diskuzi k projednávanému bodu padl návrh na obcí zajišťovaný organizovaný úplatný svoz větví od
občanů a navýšení kontejnerů na plasty na dalším vybraném místě v obci. Návrh zajištění a podmínek
bude projednán na příštím zasedání ZO.
7/

Projednání vstupu obce do dotačních programů 2021

Nové dotační programy pro rok 2021 jsou vypsány jak krajem, tak MMM ČR. Zatím není vypsána
krajem přislíbená dotace na podporu vesnických prodejen.
Je navrženo vstoupit do programu MMR ČR – „ Veřejná hřiště a sportoviště“ projektem „Dostavba
areálu hřišť Milovice u Hořic“. Do něho zahrnout:
 Hřiště na malou kopanou
o Urovnání a revitalizace trávníkové plochy (50 * 25 m)
o Jednoduché oplocení proti vjezdu motorových vozidel – plůtek ze svařovaného pletiva o
výši 60 cm v celkové délce 100 bm
o Mobiliář – 2 přenosné branky


Workoutové hřiště
o Urovnání a revitalizace trávníkové plochy (25 *15 m)
o Instalace workoutové sestavy a 3 venkovních posilovacích strojů



Víceúčelové tréninkové hřiště (30 *13 m)
o Vyrovnání stávající betonové plochy novou vrstvovou strojně hlazeného betonu
s následným nátěrem protiskluzovou barvou
o Vybavení mobiliářem pro floorball a košíkovou



Oplocení areálu: navazující na stávající oplocení, které z části obnoví a doplní. Konstrukce z
plotových 3D panelů (zelené PVC EKO výška 153 cm, oko 75*200 mm), s podhrabovými
betonovými deskami. Celková výška nového oplocení 175 cm a délka 98 bm. Jeho součástí bude
instalace vstupní brány ( šíře 4 m) a výměna branky (1 m) .



Vybavení areálu mobiliářem
o Venkovní lavičky 5 kusů
o Venkovní lavice piknikové 3 ks
o Odpadkové koše 4 kusy

Návrh na usnesení 11/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje podání žádosti o dotační
podporu projektu „ Dostavba areálu hřišť - Milovice u Hořic“ a souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá
starostovi zajistit zpracování dotační žádosti a její podání na MMR ČR v termínu.

Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/06 bylo schváleno.
8/

Projednání návrhu úpravy poplatků pro rok 2021

Vzhledem k investicím obce do veřejně přístupné infrastruktury cestovního ruchu a stupně občanské
vybavenosti s možností využívat je všemi přechodně ubytovanými se navrhuje zvýšení ubytovacího
poplatku. Pro rok 2020 schválen ve výši 15 Kč/osobu a noc, horní hranice pro rok 2021 je až 50
Kč/osobu a noc. V průběhu diskuze navrženo zvýšení na 20 Kč/osobu a noc.
Návrh na usnesení 11/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje poplatek z ubytování ve
výši 20 Kč/osobu a den (den nástupu se nepočítá) a ukládá starostovi zpracovat změnu OZV 02/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/07 bylo schváleno.
9/

Projednání návrhu rozpočtu obce na 2021

Informuje ing.Ledl:
Návrh byl zpracován na základě porovnání skutečnosti k 31/10 a kvalifikovaného odhadu příjmů
2021 a výdajů s ohledem na dokončení investičních projektů obce 2020 a nově navrhovaných. Do
návrhu rozpočtu není započítán rozpočet SDH (pouze příspěvek 15 tis. Kč na provoz) a financování akcí
kulturního výboru (pouze příspěvek nově narozeným dětem a věcné dary jubilantům – 14 tis. Kč).
Rozpočet je sestaven jako schodkový se schodkem 1 457, 696 tis. Kč přičemž celkové příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 6 733 650 Kč a s celkové výdaje ve výši 8 231, 346 tis Kč.
Schodek rozpočtu jako rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji bude pokryt jednak
sjednaným úvěrem, jednak vlastními prostředky vytvořenými v minulých obdobích.
Přebytek provozního rozpočtu což je rozdíl mezi běžnými příjmy (5 440,377 tis. Kč) a provozními
výdaji (4 867,900 tis. Kč) je však ve výši 782, 860 tis .Kč. Tento přebytek provozního rozpočtu
představuje 14,5 % běžných příjmů a tvoří základ kapitálového rozpočtu.
K příjmům: Největší část běžných příjmů tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají
zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem a jejich výše pro
příslušnou obec je dána zákonem o rozpočtovém určení daní. Mimo sdílených daní je do daňových
příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, a dále správní a místní poplatky a daň z hazardních
her. Daňové příjmy předpokládáme ve výši 4 183 tis. Kč, což je ve srovnání s předpokládanou
skutečností roku 2020 snížení o 6,7 %, tj. o 298 tis. Kč. Snížení se odvíjí hlavně v oblasti sdílených daní,
kde jejich výběr je silně ovlivněn státem přijatými opatřeními vzhledem ke koronovirové situaci. V
oblasti poplatků je počítáno navýšení ubytovacího poplatku a zvýšením poplatku za popelnice o cca 6%.
Daň z nemovitostí, je jako jediná z daní plně ve prospěch obce, (2020 = 350 tis. Kč). Na zvážení
zastupitelů je změna koeficientu na 2 což by znamenalo navýšení příjmů o cca 150 tis. Kč. V návrhu
rozpočtu není počítáno se změnou, tedy zůstává koeficient 1. Rozhodnutí při konečném schvalování
rozpočtu.
Nedaňové příjmy poklesnou ve srovnání s plánem roku 2020 o 7,6 %, tedy o 75 tis. Kč na 905 tis. Kč.
Pokles je způsoben především sníženými příjmy z pronájmu KD kde nepočítáme v roce 2020 s žádnými
akcemi a kde ukončil své účinkování Regioband (-44 Tis Kč), sníženými tržbami ze sauny (-21 tis. Kč).
Patří sem příjmy za odebranou vodu i zpětné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Pro návrh

rozpočtu není počítáno se změnou, tedy zůstávají na původní výši 26 a 13 Kč. Naopak je navržena
změna v bonusu na stočném za vývoz septiku v daném roce (původně 50% sleva na stočném,
navrhován je příspěvek ve výši 500 Kč). Pronájem dokončených bytů je přínosem 47 tis. Kč.
Dotace je plánována ve výši 1 404 tis. Kč a sestává z dotace na výkon státní správy ve výši 71 tis. Kč
a investiční dotace 1 333 tis. Kč na chodník k Bříšťanům. V průběhu roku bude rozpočet posílen o
případné další dotace dle skutečného inkasa. (obchod, volby).
K výdajům:
Provozní výdaje 4 867, 900 tis. Kč jsou limitovány příjmovou stránkou rozpočtu. Jejich konečná výše
bude upřesněna po předložení rozpočtu SDH a financování akcí kulturního výboru.


Na opravy a údržbu je rozpočtováno 613 tis. Kč což je téměř o 1 mil.Kč méně, než
skutečnost roku 2020, kde na revitalizaci bazénu byla vynaloženo více jak 900 tis. Kč a na
restauraci Club 275 tis. Kč, V rozpočtu roku 2021 je mimo běžné udržby vyčleněna částka
310 tis. Kč na oplocení a ozelenění hřiště i opravu střechy nad dupandou na koupališti.



Nákup služeb, na které je v rozpočtu vyčleněna částka 701 tis. Kč je zhruba na úrovni
skutečnosti roku 2020. Nejvyšší položkou je sběr a svoz komunálních odpadů spolu se
zneškodňováním nebezpečných odpadů ve výši 248 tis. Kč.



Pod ostatní služby ve výši 804 tis. Kč patří: Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění
majetku stagnují na 52 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a
komunikačními technologiemi představují částku 50 tis. Kč, platby za energie jsou
rozpočtovány v částce 646 tis Kč (plyn 234 tis. Kč, elektřina 412 tis. Kč), pohonné hmoty a
maziva 54 tis. Kč..



Nákup materiálu a DHM je rozpočtován částkou 215 tis. Kč



Dary obyvatelstvu a věcné dary jsou rozpočtovány ve výši 74 tis. Kč ( program 55+ a
smuteční květiny 29 tis. Kč, jubilea a příspěvek při narození dětí 13 tis,Kč, doprava do MŠ 20
tis. Kč, příspěvek dětem ZŠ 11 tis. Kč).



Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 1 549 tis. Kč tj, 97,7%
očekávané skutečnosti roku 2020 a jsou tvořeny : platy 425 tis. Kč, OOV 345 tis. Kč, odměny
zastupitelům 500 tis. Kč, odvody na sociálním a zdravotním pojištění 260 tis. Kč.



Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům a jsou
plánovány ve výši 71 tis. Kč stejně jako pro rok 2020. Patří sem příspěvky na činnost
spolkům, příspěvky Mikroregionu, hnutí duha, linka bezpečí, charita, knihovna Jičín).



Základní škole je počítán příspěvek ve výši 550 tis. Kč = 88% roku 2020.



Platby daní zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 100 tis. Kč a tvorbu
fondu vodovodu a kanalizace ve výši 70 tis. Kč. Tato položky je ve stejné výši příjmem
rozpočtu. Dále sem patří úhrada za odběr podzemní vody ve výši 40 tis. Kč.

Kapitálové výdaje rozpočtovány ve výši 3 363, 446 tis. Kč
o
o
o

1 403, 446 tis. Kč chodník k Bříšťanům
860, 000 tis. Kč kanalizace pod chodníkem k Bříšťanům
380, 000 tis. Kč 2 etapa opravy KD

o

720, 000 tis. Kč dokončení multifunkčního hřiště

Z následné diskuze vyplynuly následující připomínky a návrhy na doplnění rozpočtu 2021:
o oprava izolace na zakrytí vodárny
o oprava dětského bazénku na koupališti
o zadláždění kolem dětského bazénku na koupališti
o zasíťování prostoru pro dostavbu mobilních domů
o pro malou účast zrušit příspěvek na kurz angličtiny
o zvážit zvýšení koeficientu daně z nemovitostí na 2. (2020 příjem 350 tis. Kč, zvýšení na 2 = +
cca 150 tis. Kč)
Do příštího zasedání ZO budou tyto připomínky spolu s případnými dalšími doplněny o finanční
náročnost a předloženy k jednání na příštím zasedání ZO, kdy bude rozpočet obce schvalován.
10/

Informace k vyhodnocení dotazníku a z jednání pracovní skupiny k mobilním domům

20/11 se sešla pracovní skupina ve složení ing.Jirsák, ing.Ledl a ing.Kylar, (omluven Jan Rygl) .
Záznam z jednání byl zaslán zastupitelům k prostudování. Starosta stručně zrekapituloval výsledky
dotazníkové akce a doporučení z jednání pracovní skupiny. V diskuzi se zastupitelé vyjádřili kladně k
navrženým opatřením a navíc doporučili :
o zřídit sociální zařízení pro stany a karavany v kempu 4 (sociální buňka – WC + umyvadlo ??)
o zvážit výši spoluúčasti nových investorů na nákladech zasíťování
o přehodnotit výši podílu z tržeb odváděných investory ve prospěch kempu
Návrh na usnesení 11/2020/08 : zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje rozšíření počtu MD v
kempu o dalších 8 na celkový počet 13. Ukládá starostovi zahájit jednání o projektové přípravě a
následné realizaci zasíťování navržené lokality pro nové MD v roce 2021. Zasíťování s možností
celoročního provozu MD provést do 10/5 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/08 bylo schváleno.
11/

Přijaté žádosti

MŠ Dobrá Voda - žádá o příspěvek pro děti na Vánoce, lze očekávat další obdobné žádosti MŠ
Třebnouševes a MŠ Stračov, kde máme děti.
Návrh na usnesení 11/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje poskytnutí peněžitého
daru MŠ Dobrá Voda na nákup vánočních dárků pro děti ve výši 200 Kč na předškoláka z obce Milovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/09 bylo schváleno.
Spolek Regioband
Žádá o znovu poskytnutí KD na zkoušky souboru 1-2x týdně a to od ledna 2021. Navrženy jsou shodné
podmínky jako dříve – finančně úhrada energií, vody měsíčně a vlastní pronájem naturální formou - 2
koncerty/rok. Vzadu na podiu by byla trvale ponechána malá aparatura – zakrytá – tedy jeviště by bylo
trvale volné.

Návrh na usnesení 11/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje poskytnutí KD ke
zkouškám hudebního orchestru Regioband za stejných podmínek jako v minulosti
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/09 bylo schváleno.
SK Uragan Milovice
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu došlo na jaře a následně i na podzim k přerušení krajských
soutěží. SK žádá o přesunutí nevyužité částky ve výši 9 100,- Kč z dotace na činnost pro rok 2020 do
roku 2021.
Návrh na usnesení 11/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje převod nevyčerpané
částky z dotace na činnost SK Uragan Milovice ve výši 9 100,- Kč z roku 2020 do roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/10 bylo schváleno.
12/

Různé

Občasník - Starosta poděkoval autorům a zpracovatelům „Občasníku“ s připomínkou aktuálnosti a
rozsahu historicky zaměřených příspěvků.
Inventarizace – jako každoročně na závěr roku - bude zpracován příkaz starosty.
Strategický plán obce
Starosta předložil aktualizovaný „Strategický plán rozvoje obce Milovice do roku 2024“ ve kterém
zohlednil akce splněné a nově zařazené k projednání.
Návrh na usnesení 11/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
aktualizovaný dokument „Strategický plán rozvoje obce Milovice do roku 2024“.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/11 bylo schváleno.
Obnova živých plotů kolem koupaliště
Jsou habrové, přerostlé a vyžadují náročnou péči. Návrh je habrové ploty odstranit a nahradit novou
výsadbou bobkovišní, ptačího zobu či jinými keři. Nový porost pustit do výše 1,7 m max.
Průchozí pěšina kolem areálu hřišť
Cílem je po oplocení areálu hřišť umožnit tradiční obchůzku areálu hřišť a kempu během celého roku.
Společně s tím upravit zeleň na břehu potoka – sanace a odstranění náletu, výsadba živého plotu cca 1
m od hrany břehu. Navodil by se tak pocit bezpečí a kulturnosti prostředí.
Skládka v areálu
Trvalý problém s plněním kontejneru nejen domovním, ale i nebezpečným odpadem. Absolutní
nerespektování výzev vedení obce. Kontejner je primárně určen pro vývoz odpadků z košů v kempu a
obce. Po jeho vytřídění bude odvezen a nový přistaven až na sezónu. Bohužel se bude muset po tu
dobu jezdit s odpadem z obce na skládku do Lodína což je však dražší řešení. Návrh na zvýšený dohled a
omezení vjezdu – nastavit režim řízené skládky.

Větve – Štěpkování je obtížné sehnat a s ohledem na skladbu odpadu z neukázněnosti občanů velmi
nedokonalé, s potřebou následné likvidace zbytků .
Návrh skládku spálit za podpory a asistence SDH, předtím nutno vše umístit mimo skladovák do
volného prostoru – objednat jako službu v ZD.
Listí do bioboxů a následně se odváží na plato ZD do hnoje. Opět je problém v ukládání nevhodného
odpadu občany, a to převážně větví, které však nelze na skládku vyvážet a je nutné jejich pracné
odstranění
Personální problém
Dlouhodobý zástup/ náhradu Zd. Matušky při potřebné údržbové práci pro obec a kemp dočasně řešen
p. Vladislavem Mikasem.
SK Uragan Milovice – oznamuje, že z důvodu koronavirové krize a vydaných opatření se nebude konat
pravidelný prosincový kuželkářský turnaj „Memoriál Jakuba Noska“ ani lednový „Tříkrálový turnaj“ pro
občany Milovic.
p.Jirková – žádá o souhlas k digitalizaci obecní kroniky - roky 1994 – 2006 okresním archivem v Jičíně.
Digitalizace bude provedena bezplatně.
Návrh na usnesení 11/2020/12: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje digitalizaci obecní
kroniky za roky 1994 až 2006 prostřednictvím Okresního archivu v Jičíně.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2020/12 bylo schváleno.

Příští zasedání zastupitelstva středa 16/12 2020

Ukončeno 25/11 2020 v 20:49 hod

Zápis zapsal Ing. Vojtěch Ledl ……………………………....…….

Ověřovatelé zápisu:
........................................
Petr Antoš

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
25.listopadu 2020.
Usnesení 11/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje přijetí dotační podpory ve výši
1 611 851,0 Kč na projekt č.117D 8210H5203 „ Multifunkční sportovní hřiště včetně sociálního zařízení
v Milovicích u Hořic“. Ukládá starostovi zapracovat do rozpočtu obce.
Usnesení 11/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí starostou schválené RO č
12: navýšení na straně DAL – výdaje 112 089,73 Kč a na MD - příjmy 34 234,31 Kč. Rozdíl – schodek -77
852,42 Kč bude vykryt změnou BÚ obce.
Usnesení 11/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje RO č 13: na straně DAL – výdaje 0
Kč a na MD - příjmy 911 851,0 Kč. Rozdíl 911 851,0 Kč je změnou BÚ obce a úvěrového účtu.
Usnesení 11/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí informaci starosty o
postupu realizace projektů obce s dotační podporou. Ukládá starostovi kontaktovat MMR ČR a zjistit
stav v získání rozhodnutí na projekt „ Cestovní ruch“.
Usnesení 11/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje navýšení poplatku za sběr
komunálního odpadu od občanů


Nádoba 120 lt 14 denní vývoz



Nádoba 120 lt měsíční vývoz



Nádoba 240 lt 14 denní vývoz



Nádoba 1 100 lt 14 denní vývoz



Pytel 110 lt

1 275 Kč ročně
795 Kč ročně
2 475 Kč ročně
7 275 Kč ročně
55 Kč/ks

a ukládá starostovi zpracovat změnu OZV 04/2019.
Usnesení 11/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje podání žádosti o dotační podporu
projektu „ Dostavba areálu hřišť - Milovice u Hořic“ a souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá starostovi
zajistit zpracování dotační žádosti a její podání na MMR ČR v termínu.
Usnesení 11/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje poplatek z ubytování ve výši 20
Kč/osobu a den (den nástupu se nepočítá) a ukládá starostovi zpracovat změnu OZV 02/2019.
Usnesení 11/2020/08 : zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje rozšíření počtu MD v kempu o
dalších 8 na celkový počet 13. Ukládá starostovi zahájit jednání o projektové přípravě a následné
realizaci zasíťování navržené lokality pro nové MD v roce 2021. Zasíťování s možností celoročního
provozu MD provést do 10/5 2021.
Usnesení 11/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje poskytnutí peněžitého daru MŠ
Dobrá Voda na nákup vánočních dárků pro děti ve výši 200 Kč na předškoláka z obce Milovice.
Usnesení 11/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje převod nevyčerpané částky z
dotace na činnost SK Uragan Milovice ve výši 9 100,- Kč z roku 2020 do roku 2021.

Usnesení 11/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje aktualizovaný
dokument „Strategický plán rozvoje obce Milovice do roku 2024“.
Usnesení 11/2020/12: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje digitalizaci obecní kroniky za roky
1994 až 2006 prostřednictvím Okresního archivu v Jičíně.

