Zápis č. 02/2022 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
15.června 2022
Přítomni: 6 - viz prezenční listina
Ing. Vojtěch Ledl, Vladislav Mikas, Ing. Jiří Včeliš, Vlastimil Hruška, Martin Včeliš, Jan Rygl
Omluveni: Petr Antoš
Neomluveni: 0
Hosté: 2
Návrh pořadu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření
Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Podání informace ke stavu zajištění rozpracovaných akcí
 Revitalizace zařízení veřejného koupaliště
 Čistička vody na koupališti
7. Vývoj finančních prostředků s přihlédnutím k investicím a provozu obce
8. Energie 2023
9. Kemp – sezona 2022
10. Ukončení nájemní smlouvy na byt čp.46 a rozhodnutí o dalším pronájmu bytu
11. Sjezd z parcely 67/2 a umístění kontejnerů na tříděný odpad
12. Informace ke komunálním volbám 2022
13. Žádosti
14. Různé
15. Závěr
1/ Zahájení
Omlouvá se Petr Antoš
Starosta obce - Ing Ledl zahájil jednání v 18:05, přivítal přítomné zastupitele a hosty. Bylo
přítomno 6 zastupitelů, takže bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Změna v pořadu jednání:
Starosta seznámil zastupitele se změnou navrženého programu zasedání dle pozvánky na
dnešní zasedání ZO - nově se zařazuje za bod 12 nový bod
13/ Vydání Územního plánu obce Milovice u Hořic
Ze strany přítomných zastupitelů nebyly na dotaz předsedajícího vzneseny žádné
připomínky k zápisu z minulého jednání ZO.
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Následně proto předsedající navrhl za ověřovatele zápisu ing.Jiřího Včeliše a p. Vladislava
Mikase a za zapisovatele Ing. Vojtěcha Ledla. Předložené návrhy byly přijaty.
Návrh na usnesení 04/2022/01 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje program
jednání a za ověřovatele zápisu z dnešního jednání schvaluje ing.Jiřího Včeliše a Vladislava
Mikase. Za zapisovatele schvaluje Ing.Vojtěcha Ledla.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/01 bylo schváleno.
3/ Kontrola plnění usnesení
Splněná usnesení: 03/2022/01, 03/2022/02, 03/2022/03, 03/2022/04, 03/2022/05,
03/2022/06, 03/2022/08, 03/2022/09, 03/2022/10, 03/2022/11, 03/2022/12, 03/2022/14,
03/2022/15, 03/2022/16
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 podia na koupališti
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
4/ Rozpočtové opatření
RO_06 - na straně výdajů 6 172,- Kč (6 172 materiál na hřiště), na straně příjmů 0,- Kč, rozdíl
6 172,- Kč pokryt změnou BÚ obce
RO 07 – na straně výdajů 77 725,- Kč (45 000 ND TATRA, 19 725 mzdy hřiště, 6 000 mzdy
maškarní, 5 000 ND traktor), na straně příjmů 0,- Kč pokryt změnou BÚ obce
RO 08 – na straně výdajů 32 200,- Kč (32 200 chodník, MLF hřiště), na straně příjmů 0,- Kč,
rozdíl 32 200,- Kč pokryt změnou BÚ obce
RO 10 – na straně výdajů 148 000,- Kč (79 000 zeleň: opravy a udržování, mzdy, 69 000
hřiště: služby, mzdy), na straně příjmů 115 000,- Kč (112 000 dotace VPP), rozdíl 33 000,- Kč
pokryt změnou BÚ obce
RO 12 – na straně výdajů 35 322,- Kč (15 000 materiál hřiště, zeleň, 10 000 úroky z úvěrů), na
straně příjmů 0,- Kč, rozdíl 35 322,- Kč pokryt změnou BÚ obce
Návrh na usnesení 04/2022/02: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtová
opatření číslo
 RO 06 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 6 172,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 6 172,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce
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RO 07 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 77 725,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 77 725,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce



RO 08 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 32 200,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 32 200,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce



RO 10 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 148 000,00 Kč a na straně MD –
příjmy 112 000,00 Kč. Rozdíl 33 000,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce



RO 12 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 35 322,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 35 322,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce

Výsledek hlasování: Přítomno:6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/02 bylo schváleno.
25/4 2022 byl vydán MMR pokyn k platbě na akci „Rekonstrukce a modernizace chodníku
podél silnice III/3263“ na částku 1 029 692,77 Kč. Původně přiznaná dotace ve výši 1
333 273,70 tak byla snížena z důvodu nedodržení termínu realizace o 303 580,93, (původní
výše dotace 95% na 73,30%). Naše zdůvodnění dvojího přerušení stavby bylo akceptováno
pouze v případě telefonního kabelu, povětrnostní podmínky nebyly akceptovány. Předejít se
tomu dalo následnou penalizací zhotovitele.
Ing.Jirsák zrekapituloval průběh stavby, v další diskuzi vystoupili všichni zastupitelé
RO 09 - 2/5 2022 byl na účet obce v ČNB převedena platba MMR – dotace na akci „Chodník a
kanalizace k Bříšťanům“ ve výši 1 028 692,77 Kč. Ve stejné výši převedeno 5/5 2022 do KB na
BÚ a dán příkaz k ve smyslu uzavřené smlouvy o úvěru k mimořádné splátce úvěru v této výši.
(Podmínka „Přijaté dotační platby do 10 dnů převést bance na splacení úvěru“ schválena
zastupitelstvem 21/10 2020 usnesením 10/2020/04). Zároveň byla počínaje měsícem květnem
2022 snížena měsíční splátka úvěru 23 760,- Kč na 12 947,- Kč.
Návrh na usnesení 04/2022/03: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje RO 09 – na straně DAL
výdaje 1 028 699,77 Kč (mimořádná splátka úvěru) a na straně MD příjmy 1 028 692,77 Kč
(dotace MMR) a zároveň berou na vědomí snížení měsíční splátky úvěru na 12 947 Kč.
Výsledek hlasování: Přítomno:6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/03 bylo schváleno.
RO 11 – Usnesením ZO 02/2022/13 z 23/2 2022 rozhodli zastupitelé o odstoupení od projektu
přestavby 2 n.p. čp 46 a vrácení dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20POVU1-0077 ve výši 870 tis Kč.
Návrh na usnesení 04/2022/04: zastupitelstvo obce Milovice schvaluje RO 11 – na straně DAL
výdaje 870 000,00 Kč (vratka dotace KHK) a na straně MD příjmy 870 000 Kč (dotace KHK).
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 04/2022/04 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Účetní závěrka ZŠ Milovice u Hořic
ZŠ Milovice u Hořic v roce 2021 ve své hlavní činnosti hospodařila s náklady 4 564 506,74 Kč
a výnosy 4 641 727,29 Kč a kladným hospodářským výsledkem 77 220,55 Kč.
Návrh na usnesení 04/2022/05: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
účetní závěrku ZŠ Milovice u Hořic. Souhlasí, aby dosažený hospodářský výsledek 77 220,55
Kč byl převeden v částce 61 776,00 Kč do fondu odměn a v částce 15 444,55 Kč do reservního
fondu školy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení 04/2022/05 bylo schváleno.
Veškeré podklady k Závěrečnému účtu byly ZO zaslány jako příloha k jednání ZO 20/4 2022 a
následně byl návrh závěrečného účtu řádně zveřejněn na vývěsní desce OÚ a webových
stránkách obce. Ze strany veřejnosti k němu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2021 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (par.210 odst.3 písm.A) zákona č.íslo 420/2004 Sb
Hospodaření obce bylo přezkoumáno pracovníky KÚ KHK – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Základní parametry hospodaření obce v roce 2021:

Výnosy

Výsledek
hospodaření

Náklady

VH po zdanění

Hlavní
činnost

6 621 544,22 Kč

5 682 684,09 Kč

938 860,13 Kč

938 860,13 Kč

Hospodářsk
á činnost

2 871 209,12 Kč

2 742 084,70 Kč

129 124,42 Kč

129 142,42 Kč

SOUHRN

9 492 753,34 Kč

8 424 768,79 Kč

1 067 984,55 Kč

1 068 002,55 Kč

Hospodaření obce Milovice u Hořic skončilo v roce 2021 ziskem 1 067 984,55 Kč.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení 04/2022/06: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
Závěrečný účet obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/06 bylo schváleno.
Předmětem schvalování je i účetní závěrka obce Milovice u Hořic za rok k 31.12 2021. Podklady
a to zejména schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva, zpráva auditora o
přezkoumání hospodaření byly předloženy k jednání ZO 20/4 2022.
Zastupitelé rozhodli, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle par 4, vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Milovice. Zastupitelé současně rozhodli o převodu
hospodářského výsledku za rok 2021 na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních
období.
Návrh na usnesení 04/2022/07: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
účetní závěrku obce Milovice za rok 2021 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve
výši 1 067 984,55 Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících období.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/07 bylo schváleno.
6/ Podání informace ke stavu zajištění rozpracovaných akcí
Zprávu přednesl místostarosta Vlastimil Hruška. Ve svém vystoupení zhodnotil dosud
provedené práce, zejména výměnu oken chatek, doplnění žaluzií, opravy střech (kiosek, krb,
sociální zařízení), provizorní opravu střech „Dupandy“, nátěry dveří kabin na koupališti,
opravě kabin na hřišti. Zbývá osadit sloupky el.přípojek pro karavany na hřišti a oprava
střechy na „Dupandě“ po ukončení sezony.
Návrh na usnesení 04/2022/08: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí zprávu
místostarosty o postupu prací v areálu koupaliště a hřiště.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/08 bylo schváleno.


Čistička vody na koupališti

Montáž technologie ukončena v termínu 30. 5 2022, funkční zkoušky a vlastní předání po
napuštění koupaliště v proběhlo v pátek 10. června. Dokončeno připojení chlorování.
V současné době jede čistička na dva filtry, prostřední čerpadlo v poruše. Po sezoně, nejlépe
ještě před zimou vybudovat přístřešek nad filtračními nádržemi. Pokud se nebude realizovat,
pak zajistit zakrytí alespoň plachtami.
Návrh na usnesení 04/2022/09: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje nákup nového
čerpadla a opravu stávajícího, které bude sloužit jako rezerva pro případ poruchy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/09 bylo schváleno.


Připravované akce

Starosta seznámil přítomné s postupem zajištěnosti připravovaných akcí
 Zadán projekt opravy kanalizace a chodníku ve dvoře, doplnění vodovodního řádu – IKKO
 Zadán projekt přístupové komunikace na hřiště
 Doprojektování elektrické přípojky dočišťovací nádrže
7/ Vývoj finančních prostředků s přihlédnutím k investicím a provozu obce
Náklad rok 2022 v Kč
Položka
stav na účtech k 12/01
2022
pokladna

celkem

zaplaceno

1 524 520
10 852

Převod z ČNB na BÚ
čistička - základ. Deska
čistička - filtry

BÚ obce

úvěru u
KB I

Úhrada z
úvěru u
fondu
KB II
V+K

1 229 967

594 814

1 500 000
92 562

92 562

1 134 952

546 320
100 000

revitalizace Dupandy

125 423

125 423

Připravované projekty
Solární osvětlení zastávek
E35

160 000

160 000

71 753

71 753

Zakrytí vstupu – vodárna *)

80 000

80 000

Přístřešek ob.dvůr *)

90 000

90 000

Splátky jistiny úvěru

323 600

323 600

-103 600

-220 000

2 084 596

1 126 367

963 446

2 178 290

2 224 791

241 039
22 809

588 632

100 000

Saldo
(2 386 262)

účtu HČ

-1 500 000

čistička – přístřešek *)

CELKEM

590 450

ČNB

638 882
590 446

724 791

Ve prospěch úvěru I. byla převedena přiznaná částka dotace na chodník k Bříšťanům ve výši
1 028 692,77 Kč a podle rozhodnutí ZO vrácena dotace na 2. n.p. ve výši 870 tis.Kč – je
promítnuto do tabulky. Ke konci roku by tedy měly být k dispozici finanční prostředky u ČNB
725 tis.Kč a na BÚ 2 084 tis.Kč , celkem tedy 2 809 tis.Kč (bez Hč – tady monitorujeme současný
stav). V situaci, kdy díky vysoké inflaci ztrácí peníze hodnotu se naskýtá možnost mimořádné
splátky úvěru. Bohužel, smlouva o úvěru toto umožňuje pouze u uvěru I., tady by však díky
úrokové sazbě 0,89% byla nevýhodná, úvěr II. (sazba 4,85%) mimořádnou splátku
neumožňuje (bez sankčního poplatku).
Navrhuji:
 Úhradu zbývajících nákladů ve výši 546 tis provést z BÚ obce a nečerpat
úvěr
 Posílit fond obnovy vodovodu a kanalizace (FVK) mimořádným vkladem 500
tis.Kč.
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263 848

Důvod: ve FvK se tvoří prostředky na obnovu kanalizační a vodovodní sítě. Životnost kanalizace
se počítá 80 let, hodnota naší sítě vyjádřená v cenách k 1/1 2022 je 17,79 mil Kč, stav FOK k 3/6
2022 je 350 tis.Kč. Hodnota vodovodní sítě v aktuálních cenách je 7,0 mil Kč, stav FoV je 240
tis.Kč
Na nedostatečnou výši tvorby prostředků na obnovu majetku jsme byli upozorněni
Ministerstvem zemědělství. Za dobu tvorby FVK jsme zatím vložené prostředky nečerpali, do
budoucna je možnost využití při realizaci dočišťovací nádrže.
Výše uvedené financování nenaruší cash flow obce a ke konci roku by mělo zůstat k dispozici
na účtech KB a ČNB cca 1,7 mil Kč.
V následné diskuzi k přednesené zprávě vystoupili všichni zastupitelé. Návrh na jednorázové
posílení FVK byl zamítnut, místo toho nakoupit další mobilní domy a posílit tak ubytovací
možnosti v kempu. Výtěžek z jejich provozování pak směrovat na posílení FVK (vodovod + 20
tis Kč/rok, kanalizace +50 tis Kč/rok).
Návrh na usnesení 04/2022/10: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
úhradu nákladů na dokončení instalace filtrů čističky na koupališti ve výši 546 320,- Kč
z běžného účtu obce bez čerpání úvěru.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/10 bylo schváleno.
Návrh na usnesení 04/2022/11: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
jednorázové navýšení Fondu obnovy vodovodu a kanalizace o částku 500 tis.Kč.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/11 nebylo schváleno.
Návrh na usnesení 04/2022/12: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
nákup 2ks MD do max. výše 900 tis Kč. Pověřuje místostarostu zjištěním ceny, možností
dodávky
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/12 bylo schváleno.
Návrh na usnesení 04/2022/13: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2022 – 2031 s roční tvorbou 140 tis
Kč (vodovod 40 tis Kč/rok, kanalizace 100 tis Kč/rok).
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 04/2022/13 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ Energie 2023
Ceny elektřiny a plynu jsou zafixované do 31/12 2022. Ceny energií se neustále mění, zatím
převážně směrem nahoru. Ceníky v podstatě nejsou a ceny se tvoří ze dne na den podle
nákupních cen na burze. Velcí dodavatelé nejsou schopni vytvořit cenovou nabídku s delší
platností. V úvahu přicházejí ČEZ, INNOGY, PRE a EON.
Rok 2021 spotřeba elektrické energie 103 MWh v celkové částce 553 tis Kč.
Rok 2021 spotřeba plynu
20 tis m3 v částce 177 tis Kč.
Návrh na usnesení 04/2022/14: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje uzavření
smlouvy na sdružené dodávky elektřinu a plynu s firmou ČEZ s fixací na dva roky a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/14 bylo schváleno.
9/ Kemp – sezona 2022
Zprávu přednesl místostarosta Vlastimil Hruška. Ve své zprávě seznámil zastupitele
s předsezonním stavem ubytovaných v kempu a stavem rezervací na sezonu. Dále se
zajištěním jednotlivých pracovních pozic: zatím chybí 1 pokladní na koupaliště, ostatní pozice
obsazeny. Dokončen kurz plavčíků (4 licence), zajištěny uklízečky, recepční. Nákup nové
poklady na koupaliště – doplněn druhý platební terminál. Zodpovězen dotaz ing.Včeliše na
provoz sprchových automatů. Kladně hodnocena práce údržbáře p.Pluhovského.
Předložen ke schválení ceník koupaliště na sezonu 2022 a provozní řád sportovního areálu,
ceník vstupu na sportovní areál a ceník vstupu na tenisové kurty.
Návrh na usnesení 04/2022/15: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje ceník
vstupného na koupaliště pro sezonu 2022.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/15 bylo schváleno.
Návrh na usnesení 04/2022/16: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje provozní řád
multifunkčního hřiště, ceníky pro rok 2022 za pronájem multifunkčního hřiště a tenisových
kurtů.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/16 bylo schváleno.
Návrh na usnesení 04/2022/17: zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí zprávu o
obsazenosti kempu na sezonu 2022.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/17 bylo schváleno.
10/ Ukončení nájemní smlouvy na byt čp.46 a rozhodnutí o dalším pronájmu bytu
30/5 2022 převzat byt od pí.Mišákové. Zařízení bytu: kuchyňská linka, sporák, stůl, 4 židle,
koberce, WIFI, koupelna, WC. Pro další používání nutno doplnit postele, skříně. Návrh:
poskytnout ubytování pro Allu Szikorskou a Roksolanu Romančuk s dětmi – doposud v bývalé
zasedací místnosti OÚ.
Návrh na usnesení 04/2022/18: Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s poskytnutím
uvolněného bytu v budově Obecního úřadu ukrajinským azylantům Alle Szikorské a Roksolaně
Romančuk s dětmi a pověřuje místostarostu dovybavením bytu.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/18 bylo schváleno.
11/ Sjezd z parcely 67/2 a umístění kontejnerů na tříděný odpad
Zastupitelé byli informováni ihned po zahájení práce na výkopu el.přípojky a sjezdu ke stavbě
RD Včelišová – Štěrovský o nemožnosti umístění kontejnerů na tříděný odpad na původně
uvažovaném místě (podél zdi stodoly). Kontejnery na tříděný odpad dočasně přemístěny na
parkoviště u Ornst x Holman. Na výzvu hledat náhradní řešení pro umístění kontejnerů
reagoval ze zastupitelů pouze ing. Včeliš, ostatní bez odezvy.
Starosta přednesl následující možnosti:
1. Ponechat kontejnery tak, jak jsou dočasně umístěné na parkovišti Ornst x
Holman, vymezit prostor před nimi se zákazem parkování v noci ze čtvrtka na
pátek, kdy je vývoz kontejnerů FCC)
2. Nahradit část kontejneru na plast „žlutými popelnicemi (ŽP)“ u jednotlivých
nemovitostí. ŽP zakoupit, popřípadě pronájem. Náklady na zakoupení,
popřípadě pronájem hradit z rozpočtu obce. Zbývající část kontejnerů na plasty
umístit na obecní dvůr a zavést režimové opatření přístupu ke kontejnerům.
3. V obou 1, a 2, ostatní kontejnery na ostatní tříděný odpad (sklo, papír, oleje,
plechy, textil) ponechat na původním místě, tj. na parkovišti vedle prodejny
COOP.
V následné diskuzi se zastupitelé přiklonili k variantě 2, tj. nádobám na tříděný plastový
odpadu přímo u nemovitostí a přístup k ostatním kontejnerům zabezpečit umístěním do
oploceného prostoru.
Návrh na usnesení 04/2022/19 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic bere na vědomí informaci
o řešení nakládání s tříděným plastovým odpadem a pověřují starostu zpracováním kalkulace
náhrady části kontejnerů (1 100 lt) plastovými nádobami (110/120lt) pro jednotlivé
nemovitosti doplněnými o kontejnery pod oplocením.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/19 bylo schváleno.
12/ Informace ke komunálním volbám 2022
Ve dnech 23. 24. září 2022 se koná I. kolo volby do senátu parlamentu České republiky a ve
stejném termínu i volby do zastupitelstev obcí.
Je třeba určit počet členů zastupitelstva obce Milovice pro volební období 2022 – 2026: zákon
o obcích 128/2000 Sb. par. 67: obce do 500 obyvatel 5 – 15 zastupitelů
Návrh na usnesení 04/2022/20 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic stanovuje počet členů
zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na 7 členů.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/20 bylo schváleno.
Dále starosta podal informaci pro kandidáty do OZ:



19.7 2022 (do 16 hodin) – konec lhůty pro podání kandidátních listin
příslušnému registračnímu úřadu
Potřebné počty podpisů voličů na peticích
 Pro nezávislé kandidáty 15 podpisů
 Pro sdružení nezávislých kandidátů 21 podpis

Návrh na usnesení 04/2022/21 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic ukládá starostovi obce
informovat zájemce o práci v zastupitelstvu (potencionální kandidáty) o možnostech a
podmínkách kandidatury do zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/21 bylo schváleno.
13/ Vydání Územního plánu obce Milovice u Hořic
Starosta přednesl návrh pořizovatele, což je Odbor stavební, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje Městského úřadu Hořice(dále jen „pořizovatel“), který jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona návrh
Územního plánu Milovice u Hořic (dále jen ÚP)
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.
Pořizovatel návrh ÚP veřejně projednal a ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, který je součástí odůvodnění. Pořizovatel
přezkoumal návrh ÚP a shledal, že je v souladu se zákonem, s požadavky uvedenými v § 53
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odst. 4 stavebního zákona a přílohou č. 7 vyhl. č.500/2006 Sb.,o územně analytických
odkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Pořizovatel podle § 54 odst. 1 stavebního zákona
předkládá
Zastupitelstvu obce Milovice u Hořic návrh na vydání Územního plánu Milovice u Hořic včetně
odůvodnění.
Starosta zrekapituloval postup prací od prvotního rozhodnutí zastupitelstva o pořízení
územního plánu pro území své obce (15/5 2017) a dopisem ze dne 23. 10. 2017 požádala Obec
Milovice o pořízení Územního plánu Milovice u Hořic (dále jen UP Milovice). Oznámení o
projednávání návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce od 24. 10. 2017 do 24. 11. 2017.
Zadání UP Milovice bylo dne 12. 12. 2017 Zastupitelstvem obce Milovice u Hořic schváleno.
Na základě schváleného zadání zpracoval projektový ateliér REGIO s.r.o. Hradec Králové,
Hořická 50, 500 02 Hradec Králové 2, návrh Územního plánu Milovice u Hořic. Společné jednání
nad návrhem ÚP se konalo dne 30. 10. 2018 na MěÚ Hořice.
Ve stanovené lhůtě byla uplatněna u pořizovatele jedna písemná připomínka veřejnosti –
nesouhlas s vytvořením plochy pro výstavbu RD – připomínce bylo vyhověno a návrhová
plocha byla zrušena a ponechána v původní funkci, tj. tělovýchovná a sportovní zařízení. I
druhé připomínce (obec Milovice – umožnit výstavbu RD na pozemcích 577/5 577/6) bylo
vyhověno.
Návrh Územního plánu Milovice u Hořic je zpracován v souladu s požadavky zákona
č.183/2006 Sb. (stavební zákon), o územním plánování a stavebním řádu, vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění.
Dále bylo konstatováno, že k návrhu ÚP nebyla podána žádná připomínka a
pořizovatel navrhuje zastupitelstvo obce přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení 04/2022/22: Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic, příslušné podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití §
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst.2 a
§ 84 odst. 2 písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
1.
se seznámilo s předloženým návrhem ÚP Milovice u Hořic a jeho odůvodněním,
2.
souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání ÚP, včetně vyhodnocení připomínek a
bere na vědomí stanovisko krajského úřadu
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3.
ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh ÚP Milovice u Hořic není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu,
4.
bere na vědomí, že k návrhu ÚP nebyla podána žádná námitka tak, jak vyplývá
z textové části odůvodnění ÚP Milovice u Hořic
5.
vydává Územní plán Milovice u Hořic formou opatření obecné povahy
6.
ruší: Územní plán Milovice u Hořic (schválen 18/11 1997), změnu Územního plánu
Milovice u Hořic I.(schválena 15/3 2004) a změnu Územního plánu Milovice u Hořic II.
(schválena 22/12 2006)
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/22 bylo schváleno.
14/ Žádosti
p.Stehno František, Milovice 18 – přes jeho zahradu vede přívodní potrubí vody na koupaliště.
Jako protihodnotu by byl rád, kdyby mu obec sekala v průběhu roku zahradu.
Návrh na usnesení 04/2022/23 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic vyhovuje žádosti p.
Stehna a schvaluje bezplatné sekání jeho zahrady jako protihodnotu za vedení přívodního
potrubí na koupaliště přes jeho pozemek.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/23 bylo schváleno.
Vlastimil Hruška, Milovice 24 – žádá o prodloužení povolení průjezdu na parcelu p.č. 140/3
(zahrada) přes parcelu p.č. 33 (obecní dvůr) do 30/9 2022.
Povolení průjezdu vydáno na základě usnesení zastupitelstva 4/2021/11 s platností do 31/12
2021.
Návrh na usnesení 04/2022/24 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s prodloužením
platnosti povolení průjezdu na pozemek p.č. 140/3 přes obecní dvůr (parcela p.č. 33) do 30/9
2022.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/24 bylo schváleno.
Pavel Šácha, Milovice 20 – žádá o prověření stavu bříz ve špičce obecního pozemku za jeho
parcelou směrem k potoku a nabízí vysázení nových stromků na místě případně odstraněných
bříz.
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Návrh na usnesení 04/2022/25 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic o návrhu p.Šáchy
rozhodne po provedení místního šetření stavu bříz na předmětném místě. Podle zjištěné situace
bude rozhodnuto o dalším postupu.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/25 bylo schváleno.
15/ Různé
Výběrové řízení na pozici účetní obce – Účetní obce pí. Libuše Tomášová podala výpověď
z pracovního poměru ke dni 31/5 2022. Vzhledem k dvouměsíční výpovědní lhůtě končí její
pracovní poměr dnem 31. července 2022. Protože se jedná o pozici životně důležitou pro chod
obce, bylo vypsáno výběrové řízení na pozici účetní na hlavní pracovní poměr s nástupem 1/7
2021
p. Jindřich Holman, Milovice 30 – žádá o zrušení vedení vodovodního potrubí, které vede přes
jeho pozemek. Nabízí se možnost řešení propojením vedení vodovodu do rehabilitace
s vedením do kempu a tím zrušení úseku přes pozemek Holmanových. Přípojky Josef Ornst
č.p. 63, Miroslav Včeliš č.p. 45 a prodejna COOP zůstanou zachovány.
Návrh na usnesení 04/2022/26 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje navrhovanou
úpravu vodovodního řadu.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/26 bylo schváleno.
Katastrální úřad – v rámci aktualizace stavu mapy katastru obce Milovice u Hořic nabízí
možnost změny stávajících pomístních jmen v katastrální mapě.
1. Drbnice
2. K Bašnicům
3. Malé Drbnice
4. Na Dlouhých
5.Na Drahách
6. Na Zádušním
7.Nad Orlem

8. Orel
9. U kravína
10. U Ostrova
11. Velké Drbnice
12. Zádluka
13. Bašnický potok
14. Rašínský potok

Návrh na usnesení 04/2022/27 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
návrh neměnit stávající pomístní jména.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 04/2022/27 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Katastrální úřad – v rámci revize katastru s cílem dosažení souladu evidence v katastru
nemovitostí se skutečným stavem byly 15/6 projednány zjištěné nesoulady a
 odsouhlaseno sloučení parcel tvořících jeden pozemek do jedné parcely.
 odsouhlaseny změny druhu pozemků bez nutnosti žádosti o vynětí ze zemědělského
půdního fondu
 odsouhlaseny změny druhu pozemků s nutností požádat o vynětí ze zemědělského
půdního fondu
 42/1 orná půda –> ostatní plocha komunikace v nové zástavbě
 53/2 zahrada –> ostatní plocha komunikace u Kylarů
 128/1 zahrada –> ostatní plocha parkoviště před prodejnou COOP
 projednán způsob legalizace nezapsaných staveb – nutné geometrické zaměření a
následná dodatečná kolaudace
 7/1 - garáže u OÚ,
 7/1 – kuželna, kuchyňka - kemp
 123 – chatky – kemp 4
 škola - změna obvodu stavby – nutné nové geometrické zaměření
Návrh na usnesení 04/2022/28 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic projednalo nedostatky
zjištěné revizí katastru nemovitostí a ukládá starostovi obce zajistit legalizaci v katastru
zjištěných nesouhlasů mezi zápisy v katastru nemovitostí a skutečností.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/28 bylo schváleno.
Galileo (zpracovatel webových stránek obce) – nabízí elektronickou úřední desku obce.
Nejbližší instalace: Ostroměř, Staré Smrkovice.
Závěsný kiosek 32“ (80 cm)
Cena (bez DPH)
 219 500,- vlastní zařízení vč.software,
 8 500,- doprava a montáž, instalace
 990,-/měsíc -Servisní smlouva
 3 900,-/ rok Profylaxe
Jednorázový náklad na instalaci 228 000,- Kč
Provozní náklady 15 700,- Kč + náklady na el. 4 200,- Kč (6029 Kč/1kWH) + pojištění
Možný pronájem na 24 – 60 měsíců (bez navýšení) s odkupní cenou 1 000,- Kč. V tomto
případě navíc pojištění (není majetkem obce)
Návrh na usnesení 04/2022/29 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
nákup a instalaci elektronické úřední desky od firmy GALILEO.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/29 nebylo schváleno.
European police association (EPA) – nabízí publikaci „Na výletě v přírodě - podzim“ pro děti
s možností obrázkové prezentace obce. Brožura velikosti A5, cena podle velikosti prezentace
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(1/1 strany 24 900 Kč, ½ strany 14 900 Kč, ¼ strany 8 500 Kč). Ceny bez DPH. Publikace budou
zaslány do škol, školek, knihoven, ordinací dětských lékařů, dětských domovů.
Návrh na usnesení 04/2022/30 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic po projednání schvaluje
prezentaci obce v publikaci společnosti EPA velikosti 1/1.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 04/2022/30 nebylo schváleno.
Věra Jirková –
-

Dotaz na další osud jesliček na návsi
Osázení truhlíků na květiny u prodejny COOP
26/11 v KD divadlo Dobrovodských Kohoutů Dařbuján a Pandrhola

Vlastimil Hruška – informace o setkání přípravné komise na sjezd rodáků
16/ Závěr
Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a ze strany zastupitelů ani přítomných
hostů nebyly žádné další připomínky a návrhy, starosta poděkoval přítomným a zasedání
ukončil.
Ukončeno 15/6 2022 ve 20:59
Příští zasedání srpen nebo dle potřeby.
Zápis zapsal ing.Vojtěch Ledl 15/6 2022 ………………………………..

Ověřovatelé zápisu:

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

.............................................
Vladislav Mikas
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