Zápis č. 03/2022 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
20 dubna 2022
Přítomni: 7 - viz prezenční listina
Ing. Vojtěch Ledl, Ing. Jiří Včeliš, Vlastimil Hruška, Martin Včeliš, Petr Antoš
Omluveni: Vladislav Mikas, Jan Rygl
Neomluveni: 0
Hosté: 1 – viz prezenční listina
Návrh pořadu jednání
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Hospodaření obce za rok 2021
a. VZZ a rozvaha k 31/12 - obec
b. Výsledek auditu provedeného KH krajem
Rozpočtová opatření
Pomoc Ukrajině
Příprava letní sezony 2022 v kempu
a. Personální zajištění
b. Harmonogram přípravných prací
c. Nabídkový seznam prací občanům
d. Brigády x permanentky
e. Stav rezervací ubytování
Projednání podmínek provozu hřišť v obci
Souhlas s uzavřením smlouvy o věcném břemeni k p.č. 60/16
Žádosti
Různé
Závěr

1/ Zahájení
Starosta obce - Ing Ledl zahájil jednání v 18:05, přivítal přítomné zastupitele a hosty. Bylo přítomno 5
zastupitelů, takže bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programu zasedání dle pozvánky na dnešní zasedání
ZO. Vzhledem k možnosti odchodu místostarosty v průběhu jednání navrhuje starosta zařadit body 7
a 8, které jsou v referátu místostarosty, před bod 4.
Ze strany přítomných zastupitelů nebyly na dotaz předsedajícího vzneseny žádné připomínky
k zápisu z minulého jednání ZO.
Následně proto předsedající navrhl za ověřovatele zápisu p. Martina Včeliše a ing. Jiřího Včeliše a za
zapisovatele Ing. Vojtěcha Ledla. Předložené návrhy byly přijaty.

Návrh na usnesení 03/2022/01 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje změnu v pořadí dnešního
programu jednání a za ověřovatele zápisu z dnešního jednání schvaluje Martina Včeliše a ing. Jiřího
Včeliše. Za zapisovatele schvaluje Ing. Vojtěcha Ledla.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/01 bylo schváleno.

3/ Kontrola plnění usnesení
Splněná usnesení:
11/10 2021: 10/2021/02 – kácení stromů
10/2021/20 – „Správce hřišť a údržbář“
19/01 2022: 01/2022/12 – žádost na ÚP – údržbář kempu – žádost nepodána, místo obsazeno p.
Pluhovským na HP.
23/02 2022: 02/2022/01, 02/2022/02, 02/2022/03, 02/2022/04, 02/2022/05, 02/2022/06,
02/2022/07, 02/2022/08, 02/2022/09, 02/2022/10, 02/2022/11 – vyřízena žádost VPP pro pí.Valnou
z evropských fondů, druhá žádost zamítnuta pro zatím neschválené finance, podána znovu,
02/2022/12, 02/2022/13 – jednáno o možnosti použít na nákup MD s využitím pro UK, 02/2022/14,
02/2022/15, 02/2022/16, 02/2022/17, 02/2022/18 – rekonstrukce osvětlení – 45 lamp, výměna cca
12-15 tis. Kč na 1 sloup + náklady na projekt – dotace cca 110 tis.Kč , roční úspora cca 15 tis. Kč –
návratnost cca 40 let = nerealizovat, 02/2022/20, 02/2022/21, 02/2022/22, 02/2022/23, 02/2022/25
– stromy u vodárny - částečná reakce
Zůstává k řešení:
24/06 2021: 06/2021/11 – pasportizace zeleně v obci a kempu
28/07 2021: 07/2021/12 – obecní dvůr - přístřešek
27/08 2021: 08/2021/14 – revize stavu stromů v obci – kácení stromů
19/01 2022: 01/2022/10 – návrh rozvoje a provozování kempu – výhled do r.2026
01/2022/11 – oprava střechy Dupandy
23/022022: 02/2022/19 – podklady k projektové dokumentaci přístupové komunikace k zástavbě RD
Z1 – vyvoláno žádostí p.Filipa Mertlíka, zatím bez odezvy
02/2022/24 – Akční plán pro udržitelnou energii – zpracování v rámci projektu – termín
do dvou let

7/ Příprava letní sezony 2022 v kempu – zpráva místostarosty
a. Personální zajištění
Zajištění jednotlivých pozic – potřeba osob/zajištěno k 20.4
recepce
4/4
plavčíci 4/4
animace měsíc červenec zajištěn, srpen zatím ne
úklid
4/4 + 1 žádost VPP
pokladna
2/1
úklid MD
8/6 (nezajištěny MD 4+8)
ostraha
1/1

b. Harmonogram přípravných prací
Koupaliště

Kemp

- dočistit odtokovou jímku
- nátěr bazenu 14/5 a 15/5 – zajistit barvu
- čistička – nástup KTS-AME na montáž filtrů v týdnu od 25/4
- střecha „Dupanda“ – podmínka splnění podmínek dotace
– dokončena výměna oken
- K5 montáž žaluzií namísto okenic cena 5 379 Kč

c. Nabídkový seznam prací
Předložený seznam prací pro období 1.4 – 30.6 2022 pro získání permanentek na vstup na koupaliště
pro sezonu 2022 bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách obce

d. Brigády x permanentky
Je vhodné stanovit zásady, neboť relativně nízký zájem občanů o brigády může vyvolat problém při
plnění povinnosti úhrady vstupného a případné stížnosti na nedostatek práce možného zapojení pro
jejich získání.
Z diskuze k tomuto tématu vyplynuly následující upřesňující termíny:
 objem brigádnických hodin na získání permanentky
 děti do 6 let
zdarma
 6–15 let
5 hodin
 16+
10 hodin
 věk nezletilých (6,16) rozhodný pro tu kterou kategorii posuzovat k začátku sezony, tedy k
30/6 běžného roku
 možnost získání permanentky za brigádní hodiny platí pro osoby trvale se zdržující v obci (s
trvalým i přechodným pobytem)
 možnost získání permanentky se vztahuje i na děti navštěvující ZŠ Milovice
Veřejnosti bude za úplatu dle platného ceníku nabídnuta možnost získání nepřenosné permanentky za
těchto podmínek:
 bude na jméno majitele,
 je nepřenosná s tím, že bude obsahovat i fotografii majitele
Za evidenci hodin a vystavení permanentek odpovídá místostarosta
Práce, které se nepodaří zajisti brigádnickou výpomocí do 30/6 je třeba zajistit smluvně..
Návrh na usnesení 03/2022/2: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání stanovuje následující
podmínky pro vstup na koupaliště a získání permanentky v sezoně 2022:
 děti do 6 let a osoby starší 65 let – vstup zdarma
 permanentka pro osoby 6 – 65 let:
 po odpracování 5 ti brigádnických hodin pro děti 6-15 let
 po odpracování 10 ti brigádnických hodin pro osoby 15-65 let
 permanentka je nepřenosná




možnost získání za brigádnické hodiny pro osoby trvale se zdržující v obci Milovice
(trvalý i přechodný pobyt)
možnost získání permanentky i pro děti navštěvující ZŠ Milovice

Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/02 bylo schváleno.

e. Stav rezervací ubytování
Stav rezervací ubytování
Květen – zatím cca. 50 chatek +cca. 40 chatek na zatáčky + mobilní domy
Červen až srpen – přichází objednávky
Celkově se kemp plní. Zájem o školní výlety i se stravováním.

AKCE kulturního výboru
30/4 pálení čarodějnic občerstvení zajišťuje pí. Kramářová
28/5 sl. otvírání sportovního areálu (přizvat zástupce KHK)
25/6 otevírání koupaliště + vítání občánků
17/9 sjezd rodáků
29/10 dlabání dýní
26/11 rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec (termín bude upřesněn) posezení důchodců

8/ Projednání podmínek provozu hřišť v obci – zpráva místostarosty
Pronájem areálu – bude zajišťováno prostřednictvím správce p.Pluhovského

4/ Hospodaření obce za rok 2021
a. Hodnocení výsledků (Fin, Rozvaha VZZ
Podrobný rozbor výsledků hospodaření obce zastupitelé obdrželi v předstihu v podkladech pro
jednání, takže starosta pouze zrekapituloval:
I přes epidemii pandemie bylo v loňském roce opětovně dosaženo dobrých parametrů v plnění
rozpočtu, a výsledku hospodaření.
Rozpočet roku plánován se schodkem 1 985 tis Kč, skutečný schodek ve výši 2 705 tis Kč, očekávaná
dotace na kanalizaci k Bříšťanům (1 333 tis Kč), která k 31/12 2021 nebyla připsána na účet, by schodek
snížila na cca 400 tis Kč. Výše uvedený schodek rozpočtu navýšený o splátku jistiny úvěru (285 tis Kč)
je kryt úvěrem v rozpočtované výši 2 534 tis Kč a snížením stavu na BÚ (456 tis Kč).
Na zvýšených příjmech (+ 1 840 tis Kč) se podílely jednak daňové příjmy (+ 981 tis Kč) tak přijaté dotace
(+790 tis Kč), nedaňové příjmy jsou celkem v relaci. Vyšší výdaje (+ 2 613 tis Kč) jsou způsobeny jednak

vyššími investičními výdaji (bazének, hřiště, nákup HOZ), tak vyššími běžnými výdaji (kotel bytovka, ÚP,
odpady FCC, dar Morava, voda).
Obdobný vývoj byl i u kempu, kde byl výsledek vzhledem k druhému roku omezujících opatření
v souvislosti s covidem a s přihlédnutím k počasí více než příznivý - plánován vyrovnaný rozpočet, ve
skutečnosti kladný výsledek ve výši 129 tis Kč (kemp + 282 tis Kč, koupaliště – 153 tis Kč).
VZZ Výsledkem celkového hospodaření obce je pak zisk ve výši 1 068 tis Kč tis Kč po zdanění. Na
tomto hospodářském výsledku se podílí jak vlastní činnost obce + 939 tis Kč, tak i provozování kempu
+ 129 tis Kč.
Rozvaha: Majetek obce ve srovnání s minulým rokem vzrostl o 5 696 tis Kč a dosahuje 43 385 tis Kč, tj.
více jak 140 tis na každého obyvatel obce. Péče o tento majetek = závazek do budoucnosti.
Csahs-flow očekávaný vývoj do konce roku – při připsání dotace na chodník k Bříšťanům ve výši 1 333
tis Kč a vrácení nevyužité dotace na 2 np. 46 870 tis Kč je předpoklad stavu na účtech ČNB a KB 2 890
tis Kč a úvěru ve výši 1 650 tis Kč – tedy cca 1 240 Kč volných prostředků, za předpokladu vyrovnaného
hospodaření HČ.

b. Výsledek auditu provedeného KH krajem
Auditorky Krajského úřadu KHK Denisa Valešová a ing. Iva Kačerová přezkoumaly dne 19/4 2022
hospodaření obce Milovice za rok 2021.
I. Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2021 se neuvádí žádná rizika dle § 10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření – Obec Milovice u Hořic – za rok 2021byly zjištěny dle §10 odst. 4
písm. b) následující ukazatele:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ………….. 5,58 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku ………..… 5,08 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…. 0,00 %
IV. Ověření poměru dluhu obce Milovice u Hořic k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Průměr příjmů za poslední 4 roky ……………… 9 438 197 Kč
Dlouhodobý úvěr k 31/12 2021 …………………. 2 366 646 Kč
Podíl dluhu k průměrným příjmům za 4 roky … 25,08 % a nepřevyšuje stanovenou hranici 60 %
Plnění opatření k odstranění nedostatků za předchozí roky – vytknuto uzavření pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva: DPP uzavřena 1.2 2021 ZO schválilo 3/3 2021. Opatření
přijaté zasedáním ZO z 15/12 2021 – ZO bude vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva obce před uzavřením pracovněprávního vztahu.

Návrh na usnesení 03/2022/03: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje výsledky
hospodaření obce – celkově bylo dosaženo zisku 1 067 984,55 Kč.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/03 bylo schváleno.

5/ Rozpočtová opatření
RO 03 – na straně výdajů 31 843,- Kč (13 200 CEP – hřiště, 6 000,- vklady na katastr, 9 807,- vratka
KHK volby), na straně příjmů 114 635,91 Kč (37 437,- Kč poplatky odpad, 24 200,- Kč pronájem PORR,
28 680,- Kč šrot čistička koupaliště), rozdíl 82 792,- Kč ve prospěch BÚ.
RO 04 – na straně výdajů 19 900,- Kč – nákup zdravotnického materiálu – pomoc Ukrajině, na straně
příjmů 0,- Kč – rozdíl pokryt změnou BÚ obce.
RO 05 – na straně výdajů 18 490,- Kč (8 150,- Kč právní pomoc, 5 710,- Kč dostavba hřiště), na straně
příjmů 92 658,- Kč (41 280,- Kč daňové příjmy, 22 890,-Kč poplatky za odpady, 23 348,- Kč EKO-KOM),
rozdíl 74 168,- Kč ve prospěch BÚ obce
Návrh na usnesení 03/2022/04: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtová opatření číslo
 RO 03 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 31 843,00 Kč a na straně MD – příjmy
114 635,91 Kč. Rozdíl 82 791,91 Kč ve prospěch BÚ obce.


RO 04 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 19 900,00 Kč a na straně MD – příjmy 0,00
Kč.1Rozdíl 19 900,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce



RO 05 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 18 489,95 Kč a na straně MD – příjmy
92 658,00 Kč. Rozdíl 74 168,05 Kč ve prospěch BÚ obce.

Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/04 bylo schváleno.

6/ Pomoc Ukrajině




V rámci obce uspořádány dvě sbírky humanitární pomoci Ukrajině:
28/2 a 1/3 – deky, spací pytle, trvanlivé potraviny, zdravotnické a hygienické prostředky –
sbírka určená pro válkou postižené občany na Ukrajině
13/3 a 14/3 – kuchyňské a jídelní nádobí – sbírka určená pro dovybavení ubytoven uprchlíků
z Ukrajiny.

Obě sbírky se setkaly s velkým ohlasem, zapojila se většina občanů obce, soustředěné prostředky
byly prostřednictvím p.Andreje Hyčka doručeny na sběrné místo v Plotištích (1.sbírka) nebo do Hořic
(2.sbírka). Obec zakoupila v rámci 1.sbírky zdravotnický materiál v hodnotě téměř 20 tis.Kč (limit
starosty). Mimo to občané darovali potřebné jak materiální, tak finanční prostředky přímo
prostřednictvím p.Hyčka.

V současné době máme u nás (OÚ) ubytované dvě ukrajinské rodiny dětmi. Školní docházky se
účastní čtyři UK děti, škola zajišťuje výuku, k dispozici na měsíc asistentka, placená z prostředků kraje,
zájem ZŠ na jejím pokračování – nutno platit z vlastních prostředků.
Ředitelka školy žádá o vyplacení částky 10 000,- Kč z FO základní školy na uhrazení DPP pro adaptační
koordinátorku.
Návrh na usnesení 03/2022/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje vyplacení částky 10 000
Kč z fondu odměn ZŠ Milovice na uhrazení Dohody o provedení práce pro adaptační koordinátorku
výuky ukrajinských žáků.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/05 bylo schváleno.
Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit – podprogram 117D741 Ukrajina – změny dokončených
staveb, stavební úpravy budov
Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím
1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.
Výše dotace do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce. Pro výpočet max.
dotace v případě ubytování v bytě je rozhodný počet ubytovaných osob – 120 000 Kč / 1 osoba. V
případě ubytování v ubytovacím zařízení je to max. 40 000 Kč / 1 osoba.
Nejmenší plocha pokoje 8 m2 u jednolůžkového 12,6 m2 u dvoulůžkového
Ač se nabízí možnost využití dotace na přestavbu 2.np. 46, po přepočtu je ekonomicky nevýhodná.

9/ Souhlas s uzavřením smlouvy o věcném břemeni k parcele p.č. 60/16
ČEZ Distribuce Děčín IV-Podmoky, Teplická 874/8 PSČ 405 02 žádá o zřízení věcného břemene –
služebnosti v rozsahu umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
(kabelového vedení NN 0,4 kV) na pozemku obce p.č. 60/16. Rozsah je vymezen geometrickým plánem
č. 289-6/2021. Jednorázová úhrada za věcné břemeno je 1 000,- Kč bez DPH. Jedná se o přípojku
k parcele p.č.60/18 majitele Bernkopfová Miroslava, Levitova 1184, 50801 Hořice.
Návrh na usnesení 03/2022/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
ČEZ Distribuce a.s. Děčín a schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti v rozsahu umístit,
provozovat opravovat a udržovat „Zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN 0,4 kV“ na
pozemku obce č.p. 60/16 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 289-6/2021 s jednorázovou
úhradou 1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5
Usnesení č. 03/2022/06 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10/ Žádosti
-

Agrom Třebnouševes – předkládá návrh na odkup polí z majetku obce Milovice, která mají
v současné době propachtované - za 1 492 m2 nabízí jednorázově 51 106 Kč tj 342tis Kč/ha.
Dosavadní roční pachtovné je ve výši 925 Kč

Návrh na usnesení 03/2022/07: zastupitelstvo obce Milovice po projednání souhlasí s návrhem
společnosti Agrom Třebnouševes na prodej pozemků.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro:0

Proti: 5

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/07 nebylo schváleno.
-

Hospic Anežky České Oblastní charita Červený Kostelec– zajišťuje lůžkovou i mobilní domácí
hospicovou péči - žádá o finanční dar na náklady hospicové péče

Návrh na usnesení 03/2022/08: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
Hospice Anežky České, charity v Českém Kostelci a schvaluje poskytnutí finančního daru na provoz a
rozvoj Hospice a Mobilního hospice Anežky České ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/08 bylo schváleno.
-

Linka Bezpečí, z.s. Praha – žádá o příspěvek 3 tis.Kč na provoz dětské krizové linky

Návrh na usnesení 03/2022/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
Linky bezpečí v Praze a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz dětské krizové linky ve
výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/09 bylo schváleno.
-

Sportem proti bariérám, z.s. – Stará paka – žádá o finanční podporu ve výši 10 000 Kč na
provoz sociální služby (24/7 nepřetržité terénní osobní asistence v regionu Hořicka (2021 =
3 000)

Návrh na usnesení 03/2022/10: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
organizace Sportem proti bariérám Stará Paka a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz
ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5
Usnesení č. 03/2022/10 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

-

Zemědělská akademie a Gymnazium Hořice – žádá o příspěvek na vydávání časopisu POD
ZVIČINOU
(2020 = 1 500)

Návrh na usnesení 03/2022/11: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
Zemědělské akademie a Gymnazia v v Hořicích a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
vydávání časopisu POD ZVIČINOU ve výši 1 500,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/11 bylo schváleno.
-

Domácí hospic Duha o.p.s. – žádá o finanční dar na provoz zdravotně-sociální služby domácí
hospicové péče pro umírající onkologicky nemocné pacienty, následné péče o pozůstalé a
zajišťování půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek

Návrh na usnesení 03/2022/12: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
Domácího hospice Duha v Hořicích a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz ve výši
3 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/12 bylo schváleno.
-

Jan Šamko Hořice – žádá pronájem sálu KD na den 6/5 2022 za účelem uspořádání romské
taneční zábavy

Návrh na usnesení 03/2022/13: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
Jana Šamko a schvaluje pronájem sálu KD v Milovicích za účelem uspořádání romské taneční zábavy
dne 6. května 2022 a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro:0

Proti: 2

Zdrželi se: 3

Usnesení č. 03/2022/13 nebylo schváleno.
-

OLČA Dobrá Voda u Hořic – žádá o prodloužení nájmu prostoru pro prodejní stánek na
prodej trubiček
Rok 2021 – měsíční nájemné pro letní sezonu (červenec, srpen) 3 000 Kč/měsíc a
1 000
Kč/měsíc za poskytované služby (elektřina, voda a likvidace odpadků), mimo sezonu 120 Kč
za každý prodejní den

Návrh na usnesení 03/2022/14: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání vyhovuje žádosti
firmy OLČA z Dobré vody na prodloužení nájmu prostoru na prodejní stánek na prodej trubiček a
stanovuje měsíční nájemné v sezoně 3 000 Kč, úhradu za poskytované služby 1 500 Kč/měsíc, mimo
sezonu za každý prodejní den 120 Kč. Pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5
Usnesení č. 03/2022/14 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11/ Různé
-

Škola – zápis do 1.třídy – 6 zapsaných dětí + 4 stávající děti z Ukrajiny – v příštím roce po
odchodu páťáků celkem 24 dětí, což je minimální počet pro naplnění hodin

-

Výpověď nájmu z bytu – Tereza Sidonia Mišáková podala 28/3 výpověď z nájmu – 3 měsíční
výpovědní lhůta končí 30/6 2022
Důvod: změna zaměstnání, dojíždění (HK a Pce), sehnali si ubytování, možná dohoda na
zkrácení výpovědní lhůty na 2 měsíce.
Možnosti dalšího postupu:
 Vyhlásit záměr pronájmu bytu
 Poskytnout byt ve prospěch ubytování ukrajinských azylantů

Po delší diskuzi se přítomní neshodli na způsobu využití a rozhodnutí odkládají na příště.
-

Nikola Bartoníčková – podává výpověď nájmu z nebytového prostoru v rehabilitaci
(pedikůra, manikůra) k 30.3 2022 – 3 měsíční výpovědní lhůta = ukončení nájmu k 30/6 2022.

Vzhledem k tomu, že je žádoucí nabízenou službu poskytovat i nadále, je třeba sehnat nového
nájemce.
Návrh na usnesení 03/2022/15: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic ukládá starostovi vyhlásit záměr
pronájmu nebytového prostoru.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/15 bylo schváleno.
Návrh Komplexní pozemkové úpravy Dolní Dobrá Voda
Zpracovatel projektu Geovap s.r.o. Pardubice předkládá návrh pozemkové úpravy v katastru DDV.
Obec Milovice je majitelem 11 parcel o celkové výměře 2 904 m2 – druh pozemku „orná půda“. Jedná
se o polní cesty, dnes již zrušené. Pozemkovou úpravou vznikne nová parcela p.č. 393/1 o totožné
výměře, na které je v budoucnosti počítáno s novou komunikací.
Návrh na usnesení 03/2022/16: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání souhlasí
s navrženou Komplexní pozemkovou úpravou Dolní Dobrá Voda.
Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 03/2022/16 bylo schváleno.
-

Katastrální úřad – oznamuje, že ve dnech 6 a 7. června 2022 bude projednávat nesoulad
mezi skutečností a záznamy v katastru zjištěný při revizi katastrálního operátu. Pro tyto dny
jsme jim zajistili společenskou místnost v rehabilitaci, vždy v době od 09.00 do 16.00 hod.

-

Krajské ředitelství policie – vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu OU Milovice
17 přestupků (1x proti občanskému soužití, 3x proti majetku, 2x proti silničnímu provozu , 8
na úseku bezpečnosti silničního provozu a 3 proti zákonu o ochraně veřejného zdraví

Žádný trestný čin – ve srovnání s rokem 2020 snížení trestných činů o 2 a navýšení o 8
přestupků.
-

Komunální volby – 23. a 24 září 2022

-

Rada KHK vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady KHK
významným tradičním sportovním akcím. Návrhy na nominaci do 2/5 2022

-

Vesnice roku – opět bude vyhlášena soutěž

12/ Závěr
Starosta poděkoval přítomným a ve 20:02 jednání ZO ukončil
Příští zasedání červen 2022 – datum bude upřesněno

Ukončeno 20/4 2022 v 20:02 hod.

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

........................................
Ing.Jiří Včeliš

…………………………………………………….
Ing. Vojtěch Ledl., starosta obce

........................................
Martin Včeliš

