Zápis č. 12/2020 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
16.prosince 2020
Přítomni: 6 - viz prezenční listina
Ing. Alois Jirsák, Ing. Vojtěch Ledl, Petr Antoš, Ing. Jiří Včeliš, Vlastimil Hruška, Petr Antoš.
Omluveni: 1 Jan Rygl
Neomluven: 0
Hosté: 5 viz prezenční listina
Návrh pořadu jednání
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 14
3. Informace o aktuálním stavu zajištění projektů obce 2020-21 s dotační podporou
4. Projednání vstupu obce do krajských dotačních programů 2021
5. Projednání záměru zasíťování plochy pro mobilní domy a podmínek výzvy pro
investory
6. Projednání úpravy cen za likvidaci odpadů – FCC Lodín a TS Hořice
7. Projednání připomínek k návrhu a schválení rozpočtu obce na 2021
8. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce do r 2024
9. Inventura obecního majetku k 31/12
10. Přijaté žádosti
11. Různé
1/

Odsouhlasení pořadu jednání OZ, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Starosta obce zahájil jednání v 18:05, přivítal přítomné zastupitele a hosty, přítomno bylo 6
zastupitelů, 1 se z jednání omluvil, 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 Vlastimila Hrušku 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 25.listopadu 2020 11/2020/01, 11/2020/02, 11/2020/03,
11/2020/04, 11/2020/05, 11/2020/06, 11/2020/07, 11/2020/08, 11/2020/09, 11/2020/010,
11/2020/01 a 11/2020/12 byla splněna.

Zůstává:
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.
3/

Rozpočtové opatření

Číslo 14 – provedeno starostou k 30/11 2020 na základě vývoje za poslední měsíc.
Návrh na usnesení 12/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí starostou
schválené RO č 14: navýšení na straně DAL – výdaje 103 353,46 Kč a na MD - příjmy 41 110,40
Kč. Rozdíl – schodek -62 243,46 Kč bude vykryt změnou BÚ obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/01 bylo schváleno.
4/

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

MMR ČR: odeslány žádosti o poskytnutí dotací a zpětné úhrady finančních prostředků na:


Multifunkční sportovní hřiště zpětně uhrazeny náklady ve dvou splátkách ve výši 1 611
581,-Kč
 2. etapa KD zpětně uhrazeny náklady ve výši 531 527 Kč.
 Cestovní ruch cca 550 000 Kč – žádost o čerpání dotace zpracována a odeslána během
posledního možného dne, a to i přes chybějící rozhodnutí, jinak by bylo čerpání pro
tento rok a možná i další naprosto zastaveno. Registraci o poskytnutí dotace máme, ale
nebylo dosud odesláno. Zpětná dosud informace není.
KHK: je nutno do 31/12 zaslat vyúčtování poskytnutých dotací:


Chodník k Ostrovu – problém s kolaudací stavby z titulu neujasněnosti odstranění
jasanu (připomínka zástupce dopravního inspektorátu)



Podpora obchodu

Vlastní realizace jednotlivých projektů
Práce na rozpracovaných projektech (MLF hřiště a 2.etapa KD) postupují dle harmonogramu
Stav zpracování žádosti o dotaci z MMR ČR pro období 2021-22
Název „Dostavba areálu hřišť – Milovice u Hořic“. - sestává ze 3 částí:
1. Revitalizace trávníkových ploch a zřízení hřiště na malou kopanou
2. Rekonstrukce betonové plochy na víceúčelové tréninkové hřiště
3. Zřízení workoutového hřiště
Zpracován projekt, rozsah prací sestaven ve spolupráci starosty s ing. Kylarem. Starosta
předložil a okomentoval projekt.
Celkový náklad 1 740 T Kč, z toho uznatelné náklady (UZN) 1 621 tis. kč, dotace 80 % z UZN
tedy 1 297 tis. Kč. Náklad pro obec: kofinancování + NUZN =442 tis. Kč
Z následné diskuze vyplynula potřeba po realizaci projektu zajistit provozní řád sportoviště.
Návrh na usnesení 12/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí:



informaci starosty o postupu realizace projektů obce s dotační podporou a stavu čerpání
podpory.



informaci o stavu zpracování dotační žádosti k MMR ČR na projekt „Dostavba areálu hřišť
– Milovice u Hořic“.

Dále ukládá starostovi zpracovat vyúčtování krajských dotací k termínu 31/12 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/02 bylo schváleno.
5/

Projednání vstupu obce do krajských dotačních programů 2021

Nabízí se možnost využití podpory na:
Provoz obchodu – ve výši 20–50 tis. Kč ročně v závislosti na konkrétní situaci. V minulých
letech do obce získáno každoročně 50 tis. Kč.
Návrh na usnesení 12/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
podání žádosti o krajskou dotační podporu projektu „Podpora provozu obchodu v Milovicích“ a
souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá starostovi zajistit zpracování dotační žádosti a její
podání na KÚ KHK v termínu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/03 bylo schváleno.
Revitalizaci koupaliště – jedná se o program POV s dotační podporou do 50% UZN
Obsah záměru:


revitalizace bazénku – foliová vysprávka+ výměna dlažby;



rekonstrukce střechy „Dupandy“;



revitalizace zeleně – živé ploty;



instalace vstupního turniketu

Zpracován projekt s rozpočtem 440 t. Kč
Návrh na usnesení 12/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
podání žádosti o krajskou dotační podporu projektu „ Revitalizace zařízení veřejného
koupaliště v Milovicích u Hořic“ a souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá starostovi zajistit
zpracování dotační žádosti a její podání na KÚ KHK v termínu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/04 bylo schváleno.
6/
Projednání záměru zasíťování plochy pro mobilní domy (MD) a podmínek výzvy pro
investory
Záměr vychází z projednaného strategického záměru zlepšení nabídky ubytování v kempu,
byl podpořen i výsledky dotazníkového šetření v obci. Co se týče navrhovaného řešení přes

MD tak k němu je získané stanovisko územního plánování ORP Hořice k využití pro rekreační
účely kladné, pro trvalé bydlení v obci mimo kemp je však otázkou.
Zasíťování.
Na stavební úřad byl zaslán záměr realizace zasíťování – dosud bez zpětné reakce. Zákres sítí
předložen zastupitelům a okomentován starostou.
Vlastní realizace: předjaří 2021, zajištění prací: výkopy p. Mrákota, vodoinstalace P. Antoš;
elektro p. Čeliš. Cílem je lokalitu připravit k instalaci MD k 30/4 2021.
Odhadované náklady cca 200 T Kč.
Instalace:
K dispozici bude 8 míst pro MD, prostorově řešeno tak aby u každého bylo možno zřídit terasu
a možné parkování.
Požadavky na MD: jednotný vzhled – sedlová střecha, možnost celoročního provozu. Velikost:
přednost MD 6 x větším – 3,8 * 11 m a jen 2 x menší 3,3 * 8 m.
Investoři:
Navrhováno jít do kombinace investování obcí a investováním privátním. Obec je limitována
finančními možnostmi, v současné době omezené další kapitálové výdaje v důsledku přijatého
úvěru. Zatím není znám rozsah zájmu privátních investorů. V každém případě ponechat pro
investování obcí rezervu pro budoucí obsazení vlastními MD.
Záměr pronájmu:
Vyjít ze stávajícího systému – tedy dlouhodobá smlouva (min 8 let) s možností výpovědi, ale
pod sankcí s tím, že veškerý objednávkový proces a evidence hostů bude probíhat
prostřednictvím kempu, celoročně, přednostně pro rekreační účely
Zodpovědnost investora za:


Úhrada obci spotřeby energií, nájemného a poplatku za propagaci a administraci
objednávek a plateb



Stanovení ceny ubytování



Vnitřní vybavení, údržba a obnova



Revize zařízení



Zajištění vlastního provozu MD o sezóně, tj. úklid, výměna lůžkovin, veškeré opravy

Harmonogram


Záměr pronájmu míst pro umístění MD zveřejnit do 31/12 t.r.



Příjem žádostí až do naplnění limitu obsazení pro soukromé investory, v 1. fázi pouze
místní občané (do 31/1 2021), bude-li třeba poté uvolnit i jiným zájemcům



Zpracovat návrh smlouvy k projednání v ZO do 31/1 2021 a schválení do 28/2



Zasíťování lokality umístění MD – jaro 2021 – termín ukončení 30/4 2021



Uzavírání smluv s investory od 1/3 2021



Instalace MD od 1/5 2021 na základě uzavřené smlouvy

Návrh na usnesení 12/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic projednalo a po doplnění
schválilo realizaci projektu instalace mobilních domů v kempu. Ukládá starostovi:


Zveřejnit záměr pronájmu pozemku k umístění mobilních domů v soukromém
vlastnictví



Zajistit postupnou realizace projektu věcně a časově dle schváleného časového
harmonogramu.



Připravit návrh smlouvy s investory

Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 2 (Hruška, Matuška)

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/05 bylo schváleno.
7/

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

Vzhledem k tomu, že od listopadového zasedání ZO, kde byly schváleny usnesením 11/2020/05 ceny
známek na popelnice, došlo po přijetí zákona k upřesnění cen firmy FCC za odvoz TKO, je třeba zrušit
toto usnesení.

Návrh na usnesení 12/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic revokuje usnesení č.
11/2020/05 navýšení poplatků za sběr komunálního odpadu od občanů.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/06 bylo schváleno.
17/12 je připravena k podpisu smlouva mezi obcí a svozovou firmou FCC na likvidaci TKO, jejíž
součástí je ceník. Minule navržené ceny byly proti roku 2019 navýšeny pouze o inflaci, dnes, po
schválení zákona o odpadech jsme dostali ceny od FCC pro rok 2020 po promítnutí změn
daných zákonem. Ceny známek na popelnice odrážejí výši nákladů na likvidaci TKO, pro návrh
roku 2021 jsme zachovali poměr nákladů mezi obcí a občany ve výši 0 % a ceny se stanovují
pro jednotlivé sběrné nádoby a četnost vývozu v následující výši:
120 lt 1/měsíc

z 749

na 860 Kč

15%

120 lt/2měsíc

z 1 200

na 1 380

15%

240lt 2/měsíc

z 2 334

na 2 680

15%

pytel

z 50

na 60

20%

Smyslem zákona je vyšší tlak na třídění odpadu, a tak je stanoven váhový limit TKO
ukládaného na skládky na obyvatele (200 kg), při jeho překročení je doúčtováno navýšení
(300 Kč/t). Pokud se nám nepodaří třídění zlepšit, čeká nás toto zvýšení ve 4.Q 21 –
předběžně očekáváme letos překročení o 10 t (vývoz na skládku Lodín 70 t odpadu – proti
limitu 60 t) zatím bez sankcí, v příštím roce očekáváme vývoz 80 t. Pro další roky se cena za
skládkování každoročně zvyšuje a zároveň je poskytována sleva podmíněná vytříděním
minimálně 45 % odpadu, obcí Milovice dosažená skutečnost roku 2019 je 20 %. Povinností
obce bude v průběhu roku 2021 mimo jiné vydat novou OZV o nakládání s odpady.

U TS Hořice se jedná též o mírné navýšení, ale s ohledem na doplňkový rozsah služby návrh
akceptovat, s tím, že do 500 Kč/ nemovitost ročně jde k tíži obce.
Návrh na usnesení 12/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje OZV 02/2020 o
změně OZV 04/2019 kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/07 bylo schváleno.
8/

Projednání připomínek k návrhu a schválení rozpočtu obce na 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně připraven a zveřejněn. Do dnešního dne nebyly přijaty
žádné připomínky k návrhu ze strany občanů.
Připomínky předjednané zastupiteli v minulém zasedání.
Daň z nemovitostí jako jediná z daní jde přímo do příjmu obce. Její výše se nezměnila od
vydání zákona 338/1992 Sb. z května 1992 a jako taková je znehodnocena každoroční
meziroční inflací. Na zvážení bylo uplatnění vyššího koeficientu daně z nemovitostí v obci od r.
2021.
Návrh na usnesení 12/2020/08: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje OZV 03/2020 o
stanovení místního koeficientu u daně z nemovitostí ve výši 2.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/08 nebylo schváleno.
Poskytnout všem občanům kompenzační příspěvek za eliminaci obecních akcí v důsledku
Covidu -19, a to ve výši 150 Kč/ osobu formou poukázek. Poskytnout jen po vypořádání
závazků k obci – lze řešit spolu s výběrem a platbou poplatků. Uplatnění poukázek na nákup
zboží či občerstvení v restauraci Club, Motorest nebo prodejny COOP- vyčerpat pak do 31/5
2021.
Návrh na usnesení 12/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje kompenzační
příspěvek obce Milovice u Hořic občanům s trvalým pobytem v obci ve výši 150,- Kč/osobu.
Poukázky v této výši lze uplatnit v místních provozovnách restaurací Club, Motorest a prodejny
COOP nejpozději do 31.května 2021. Příspěvek bude přiznán po vypořádání finančních závazků
občana vůči obci.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/09 bylo schváleno.
Do rozpočtu 2021 zahrnout příspěvek obce na vyčištění omítky kostela v jeho severní části a
opravu dveří cca 60 T Kč.
Návrh na usnesení 12/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje vyčištění
omítky severní strany kostela sv. Petra a Pavla v obci a opravu zadních vstupních dveří na
náklady obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 12/2020/10 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Veřejnoprávní smlouvy na příspěvky r.2021.
Obec příjemce:
Stejně jako v letošním roce je navrhováno požádat obec Bašnice příspěvek na provoz hřbitova
ve výši 10 000 Kč.
Návrh na usnesení 12/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje podání
žádosti obci Bašnice o poskytnutí příspěvku na provoz hřbitova. Ukládá starostovi zajistit
uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/11 bylo schváleno.
Obec dárce


spolku Uragan na jeho činnost



SDH – podpora jeho činnosti zejména práce s dětmi

Návrh na usnesení 12/2020/12 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv se spolkem Uragan Milovice a SDH Milovice na poskytnutí příspěvku pro
rok 2021 ve výši 15 000,- Kč každému ze spolků.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/12 bylo schváleno.
Ředitelka ZŠ předložila rozpočet nákladů na provoz školy.
Návrh na usnesení 12/2020/13 zastupitelstvo obce Milovice jako zřizovatel po projednání
schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Milovice v roce 2021 ve výši 550 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/13 bylo schváleno.
Místní poplatek z pobytu
Návrh na usnesení 12/2020/14 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje OZV
O1/2020 o změně OZV 02/2019 o místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/14 bylo schváleno.

Vodné a stočné pro 2021
Ze stavů k 30.11 byla zpracována očekávaná skutečnost výše vodného a stočného pro rok 2020
a návrh kalkulací cen pro rok 2021.
Vodné očekávaná skut. 2020 28,- Kč/m3

43,- Kč/m3 – po 5 letech je třeba výměna vodoměrů, které jsou
majetkem obce, oprava střechy nad vodárnou, příprava projektu
vodojemu
očekávaná skut. 2020 13,40 Kč/m3
pro 2021
15,60 Kč/m3 – počítáno s opravou kanalizace ve dvoře
pro 2021

Stočné

Navrhováno ponechat stávající výši obou poplatků, s tím, že rozdíl nákladů bude dotován obcí.
Usnesení 12/2020/15: zastupitelstvo obce Milovice na základě provedené kalkulace schvaluje
pro rok 2021 výši vodného 26 Kč/m3 a výši stočného 13,-Kč/m 3. Oba poplatky včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/15bylo schváleno.
Usnesení 12/2020/16: zastupitelstvo obce Milovice
u Hořic schvaluje
poskytnutí
jednorázového příspěvku na úhradu nákladů za vývoz kalů ze septiků či ČOV pro majitele
nemovitostí , kteří tento vývoz uskuteční v průběhu roku 2021, po předložení dokladu o
nákladech. Maximální výše příspěvku 500,-Kč, příspěvek bude promítnut do závěrečného
proúčtování poplatků za rok 2021 .
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/16 bylo schváleno.
Stanovení příspěvků občanům pro rok 2021
Návrh na usnesení 12/2020/17: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje příspěvky místním
občanům na rok 2021 takto:
 při narození dítěte s trvalým bydlištěm rodičů v obci
….. 3 000 Kč
 při nástupu do 1. třídy ZŠ v Milovicích - s trvalým bydlištěm v obci .... 3 500 Kč
- ostatní
...... 2 500 Kč
 příspěvek žákům 2 – 5 ročníku .... 150 Kč
 příspěvek na dopravu do MŠ ..... 250 Kč/měsíc pro dítě s trvalým pobytem v obci
Milovice
 program 55+ .... 500 Kč (pro občany Milovic starších 55 let (včetně), max 100 Kč na
jednu proceduru (rehabilitace, kadeřnictví, kosmetika)
 životní jubilea 200 Kč (při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok) v podobě
nepeněžního daru
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 12/2020/17 bylo schváleno.
Připomínky p .Antoš:

Zdrželi se: 0





nutná oprava střechy nad vodárnou – zatéká (cca 20 m2- cca 35 tis. Kč)
uzávěr vody do vod. řádu při výpadku elektřiny (solenoid cca 5 tis .Kč)
výměna hlavního vodoměru za odpočtový (cca 20 tis. Kč)

Z další diskuze:
 nutnost zajistit zásobování vodou při výpadku elektřiny či poruše čerpání – zadat
přípravu projektu vodojemu (cca 40 tis. Kč)
 pravidelná výměna vodoměrů v jednotlivých nemovitostech po 5ti letech (cca 45 tis.
Kč)
Předložen požadavek SDH na dovybavení technikou a dokončení opravy T 805 ve výši 84 tis.
Kč a 35 tis. Kč příspěvek na okrskovou soutěž a taneční zábavu k oslavě výročí činnosti
jednotky.
Návrh na usnesení 12/2020/18 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje
poskytnutí částky 85 tis. Kč pro SDH Milovice na dovybavení technikou a dokončení opravy T
805. Příspěvek na okrskovou soutěž a taneční zábavu podle vývoje situace v roce 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/18 bylo schváleno.
7/

Rozpočet obce 2021

Výše uvedené připomínky, doplnění a rozhodnutí se následně projevily v úpravě navrženého
rozpočtu
Návrh na usnesení 12/2020/19: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání
připomínek ke zveřejněnému záměru rozpočtu schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako
schodkový s příjmy 6 819 930 Kč a výdaji: 8 804 946 Kč tedy se schodkem 1 984 916 Kč.
Schodek bude finančně vykryt zdroji z běžného účtu obce a přijatého investičního úvěru.
Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanoví objemy jednotlivých paragrafů.
Přesuny mezi položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci
starosty a účetní. Zastupitelstvo pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu schváleného
rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/19bylo schváleno.
8/

Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce do roku 2024

Návrh zveřejněného rozpočtového výhledu obce Milovice do roku 2024 vyšel
z aktualizovaného Strategického plánu rozvoje obce a ze záměrů akcí a projektů obce a
možností jejich finančního zajištění. Do výhledu nebyla zahrnuta realizace výstavby dočišťovací
nádrže. K návrhu nebyly vzneseny připomínky
Při rozhodování o realizaci budeme však limitováni požadavkem banky: na kapitálové výdaje
nad 600 T Kč ročně (po odpočtu možných dotací a kapitálových příjmů) je nutný písemný
souhlas banky s realizací záměru, což je dosti striktní. Uvolnění bude záviset na rychlosti
splacení letos přijatého úvěru .

Návrh na usnesení 12/2020 /20: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
střednědobý o výhled hospodaření obce do roku 2024 .
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/20 bylo schváleno.
9/

Inventarizace obecního majetku k 31/1 2020

Starosta informoval o vydání příkazu k pravidelné výroční inventarizaci majetku k 31/12 2020.
10/

Přijaté žádosti

Manželé Holmanovi - žádají o vstup do 2. etapy projektu instalace MD v kempu
Návrh na usnesení 12/2020/21: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic berou na vědomí žádost
manželů Holmanových o vstup do 2.etapy projektu instalace MD v kempu instalací 1 MD. Dále
postupovat ve smyslu dnes přijatého usnesení 12/2200/05.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/21 bylo schváleno.
Dominik Kramář – žádost o poskytnutí místa na umístění prodejního stánku zmrzliny, sladkého
pečiva a nápojů v areálu kempu
Návrh na usnesení 12/2020/22: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s umístěním
prodejního stánku v areálu kempu na místě dosavadního stánku.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/22 bylo schváleno.
Žádost obce Stračov
K uvažované rekonstrukci křižovatky III/32345 s I/ 35 je navrhován u parcely 378/18 trvalý
zábor s výkupem 6 m2 do budoucího vlastnictví Královéhradeckého kraje a 14 m 2 pro dočasný
zábor.
Návrh na usnesení 12/2020/23: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí na základě žádosti obce
Stračov pro rekonstrukci křižovatky III/32345 s I/ 35 u parcely 378/18 trvalým záborem
s výkupem 6 m2 do budoucího vlastnictví Královéhradeckého kraje a 14 m2 pro dočasný zábor.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/23 bylo schváleno.
11/

Různé

Kontrola hospodaření obce – předběžný audit hospodaření v období od 1/1 2020 proběhl
opět distanční formou, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Finanční výbor – nezbytné provést interní kontrolu hospodaření obce a předložit zápis do 10/2
2021.
Starosta informuje: Státní pozemkový úřad schválil směnu pozemku pod “meliorační
strouhou” možno použít pro nátok dočišťovací nádrže.

Provoz sauny – Nedaří se najít náhradu za pí Bukačovou. S ohledem na současný stav je
problematické její další provozování. Návrh – vyhlásit záměr jejího pronájmu.
Návrh na usnesení 12/2020/24: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s vyhlášením záměru
pronajmout saunu a ukládá starostovi do příštího zasedání OZ připravit podmínky pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/24 bylo schváleno.
Nájmy provozoven v době nouzového stavu.
Návrh na usnesení 12/2020/25: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s prominutím úhrady
nájmu provozoven kadeřnictví, kosmetiky a rehabilitace po dobu zákazu provozu těchto
provozoven v období vládou vyhlášeného nouzového stavu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2020/25 bylo schváleno.
Obnova živých plotů kolem koupaliště
Jsou habrové, přerostlé a vyžadují náročnou péči. Návrh je odstranit a nahradit 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. Úprava zeleně 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 větví - spálena 14/12 následně budou v lednu přemístěny větve od skladováku na
stejné místo budoucího pálení – objednáno jako služba v ZD. Prostor pak pro tento účel
likvidace udržet trvale.
Příští zasedání zastupitelstva středa 20/1 2021
Ukončeno 16.prosince 2020 v 20:30 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:
........................................
Ing. Jiří Včeliš
…………………………………………………….
Ing. Alois Jirsák CSc., starosta obce

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
16.prosince 2020.
Usnesení 12/2020/01: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí starostou
schválené RO č 14: navýšení na straně DAL – výdaje 103 353,46 Kč a na MD - příjmy 41 110,40
Kč. Rozdíl – schodek -62 243,46 Kč bude vykryt změnou BÚ obce.
Usnesení 12/2020/02: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí:


informaci starosty o postupu realizace projektů obce s dotační podporou a stavu čerpání
podpory.



informaci o stavu zpracování dotační žádosti k MMR ČR na projekt „Dostavba areálu hřišť
– Milovice u Hořic“.

Dále ukládá starostovi zpracovat vyúčtování krajských dotací k termínu 31/12 2020.
Usnesení 12/2020/03: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje podání
žádosti o krajskou dotační podporu projektu „Podpora provozu obchodu v Milovicích“ a
souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá starostovi zajistit zpracování dotační žádosti a její
podání na KÚ KHK v termínu.
snesení 12/2020/04: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje podání
žádosti o krajskou dotační podporu projektu „ Revitalizace zařízení veřejného koupaliště v
Milovicích u Hořic“ a souhlasí s jeho kofinancováním. Ukládá starostovi zajistit zpracování
dotační žádosti a její podání na KÚ KHK v termínu.
Usnesení 12/2020/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic projednalo a po doplnění schválilo
realizaci projektu instalace mobilních domů v kempu. Ukládá starostovi:


Zveřejnit záměr pronájmu pozemku k umístění mobilních domů v soukromém
vlastnictví



Zajistit postupnou realizace projektu věcně a časově dle schváleného časového
harmonogramu.



Připravit návrh smlouvy s investory

Usnesení 12/2020/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic revokuje usnesení č. 11/2020/05
navýšení poplatků za sběr komunálního odpadu od občanů.
Usnesení 12/2020/07: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje OZV 02/2020 o změně
OZV 04/2019 kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.
Usnesení 12/2020/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje kompenzační příspěvek
obce Milovice u Hořic občanům s trvalým pobytem v obci ve výši 150,- Kč/osobu. Poukázky v
této výši lze uplatnit v místních provozovnách restaurací Club, Motorest a prodejny COOP
nejpozději do 31.května 2021. Příspěvek bude přiznán po vypořádání finančních závazků
občana vůči obci.
Usnesení 12/2020/10: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje vyčištění omítky
severní strany kostela sv. Petra a Pavla v obci a opravu zadních vstupních dveří na náklady
obce.

Usnesení 12/2020/11: zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje podání žádosti
obci Bašnice o poskytnutí příspěvku na provoz hřbitova. Ukládá starostovi zajistit uzavření
smlouvy.
Usnesení 12/2020/12 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv se spolkem Uragan Milovice a SDH Milovice na poskytnutí příspěvku
pro rok 2021 ve výši 15 000,- Kč každému ze spolků.
Usnesení 12/2020/13 zastupitelstvo obce Milovice jako zřizovatel po projednání schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Milovice v roce 2021 ve výši 550 000,- Kč.
Usnesení 12/2020/14 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje OZV O1/2020 o
změně OZV 02/2019 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení 12/2020/15: zastupitelstvo obce Milovice na základě provedené kalkulace schvaluje
pro rok 2021 výši vodného 26 Kč/m3 a výši stočného 13,-Kč/m 3. Oba poplatky včetně DPH.
Usnesení 12/2020/16: zastupitelstvo obce Milovice
u Hořic schvaluje
poskytnutí
jednorázového příspěvku na úhradu nákladů za vývoz kalů ze septiků či ČOV pro majitele
nemovitostí , kteří tento vývoz uskuteční v průběhu roku 2021, po předložení dokladu o
nákladech. Maximální výše příspěvku 500,-Kč, příspěvek bude promítnut do závěrečného
proúčtování poplatků za rok 2021 .
Usnesení 12/2020/17: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje příspěvky místním občanům na
rok 2021 takto:
 při narození dítěte s trvalým bydlištěm rodičů v obci
….. 3 000 Kč
 při nástupu do 1. třídy ZŠ v Milovicích - s trvalým bydlištěm v obci .... 3 500 Kč
- ostatní
...... 2 500 Kč
 příspěvek žákům 2 – 5 ročníku .... 150 Kč
 příspěvek na dopravu do MŠ ..... 250 Kč/měsíc pro dítě s trvalým pobytem v obci
Milovice
 program 55+ .... 500 Kč (pro občany Milovic starších 55 let (včetně), max 100 Kč na
jednu proceduru (rehabilitace, kadeřnictví, kosmetika)
 životní jubilea 200 Kč (při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok) v podobě
nepeněžního daru
Usnesení 12/2020/18 zastupitelstvo obce Milovice po projednání schvaluje poskytnutí částky
85 tis. Kč pro SDH Milovice na dovybavení technikou a dokončení opravy T 805. Příspěvek na
okrskovou soutěž a taneční zábavu podle vývoje situace v roce 2021.
Usnesení 12/2020/19: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání připomínek ke
zveřejněnému záměru rozpočtu schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový s příjmy
6 819 930 Kč a výdaji: 8 804 946 Kč tedy se schodkem 1 984 916 Kč. Schodek bude finančně
vykryt zdroji z běžného účtu obce a přijatého investičního úvěru.
Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanoví objemy jednotlivých paragrafů.
Přesuny mezi položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci

starosty a účetní. Zastupitelstvo pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu schváleného
rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.
Usnesení 12/2020 /20: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
střednědobý o výhled hospodaření obce do roku 2024 .
Usnesení 12/2020/21: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic berou na vědomí žádost manželů
Holmanových o vstup do 2.etapy projektu instalace MD v kempu instalací 1 MD. Dále
postupovat ve smyslu dnes přijatého usnesení 12/2200/05.
Usnesení 12/2020/22: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s umístěním prodejního
stánku v areálu kempu na místě dosavadního stánku.
Usnesení 12/2020/23: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí na základě žádosti obce Stračov
pro rekonstrukci křižovatky III/32345 s I/ 35 u parcely 378/18 trvalým záborem s výkupem 6
m2 do budoucího vlastnictví Královéhradeckého kraje a 14 m2 pro dočasný zábor.
Usnesení 12/2020/24: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s vyhlášením záměru pronajmout
saunu a ukládá starostovi do příštího zasedání OZ připravit podmínky pronájmu.
Usnesení 12/2020/25: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s prominutím úhrady nájmu
provozoven kadeřnictví, kosmetiky a rehabilitace po dobu zákazu provozu těchto provozoven v
období vládou vyhlášeného nouzového stavu.

