Zápis č. 05/2022 z jednání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
17.srpna 2022
Přítomni: 6 - viz prezenční listina
Ing. Vojtěch Ledl, Vladislav Mikas, Petr Antoš, Vlastimil Hruška, Martin Včeliš, Jan Rygl
Omluveni: Ing. Jiří Včeliš
Martin Včeliš – příchod 18:12 v průběhu projednávání bodu 3)
Neomluveni: 0
Hosté: 4
Návrh pořadu jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Stav zajištěnosti agendy obecního úřadu
5. Oprava střechy „Dupandy“
6. Sjezd rodáků
7. Vývoj finančních prostředků s přihlédnutím k provozu obce
8. Zpráva o průběhu sezony v kempu a na koupališti
9. Volby 2022
10. Žádosti
11. Různé
12. Závěr
1/ Zahájení
Starosta obce - Ing Ledl zahájil jednání v 18:02, 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 seznámil zastupitele se změnou navrženého programu zasedání dle pozvánky na
dnešní zasedání ZO – navržený program se rozšiřuje o body Energie a D35-smlouvy.
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.Jana Rygla a p. Petra Antoše a za
zapisovatele Ing. Vojtěcha Ledla. Předložené návrhy byly přijaty.
Návrh na usnesení 05/2022/01 Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje program
jednání a za ověřovatele zápisu z dnešního jednání schvaluje Jana Rygla a Petra Antoše. Za
zapisovatele schvaluje Ing.Vojtěcha Ledla.
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Výsledek hlasování: Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/01 bylo schváleno.
Schválený pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Energie
5. Stav zajištěnosti agendy obecního úřadu
6. Oprava střechy „Dupandy“
7. Sjezd rodáků
8. Vývoj finančních prostředků s přihlédnutím k provozu obce
9. Zpráva o průběhu sezony v kempu a na koupališti
10. Volby 2022
11. D35 - smlouvy
12. Žádosti
13. Různé
14. Závěr
3/ Kontrola plnění usnesení
Splněná usnesení: 02/2022/19, 02/2022/24 – Akční plán pro udržitelnou energii – vázáno na
vyhlášení dotace, MAS se nepodařilo získat, po dohodě odloženo, 04/2022/01, 04/2022/02,
04/2022/03, 04/2022/04, 04/2022/05, 04/2022/06, 04/2022/07, 04/2022/08, 04/2022/09,
04/2022/10 - platba faktury za dokončení výměny filtrů na koupališti musela být zaplacena
z úvěru z důvodu hrozící sankce za nedočerpání rámce úvěru, 04/2022/13, 04/2022/14 smlouva o dodávce plynu a elektřiny podepsána s dodavatelem ČEZ s dvouletou fixací
04/2022/15, 04/2022/16, 04/2022/17, 04/2022/18, 04/2022/20, 04/2022/21, 04/2022/22,
04/2022/23, 04/2022/24, 04/2022/26, 04/2022/27
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
15/06 2022: 04/2022/12 – nákup 2 ks mobilních domů
04/2022/19 – nádoby na plasty pro jednotlivé nemovitosti dotace pro sběrné
dvory
04/2022/25 – rozhodnutí o kácení bříz na hřišti za Šáchou/Stehnem
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04/2022/28 - legalizace zjištěných nesouhlasů mezi zápisy v katastru nemovitostí
a skutečností – zadáno geometrické zaměření, vyhledána dokumentace v archivu,
po obdržení geometrických zaměření budou zpracovány příslušné podklady pro
legalizaci staveb a zanesení do katastru. Po jednání na st.odboru je třeba ještě
zaměřit komunikace a parkoviště na zemědělské půdě, požádat o vynětí ZPF, a
komunikace poté legalizovat
4/ Energie 2023
Starosta stručně zrekapituloval spotřebu energií podle jednotlivých míst (předloženo
v podkladech minulého jednání ZO) nastínil výhled na příští období po skončení fixace (31/12
2022):
Porovnání nasmlouvaných cen energií 2022 a 2023
Elektřina
Akumulace 8
Standart
VO
Stálý měsíční plat
Plyn

Kč/MWh
VT
NT
VT

Do 12/2022
1 490
1 190
1 390
1 190
75

Od 01/2023
7 145
6 892
7 115
5 940
75

Navýšení o %
379,5
479,2
411,9
399,2
0

MO

498

3 115

525,5

Výše uvedené ceny jsou cenami: u elektřiny za silovou elektřinu, u plynu: za služby obchodu.
Ceny za distribuci a za služby operátora trhu jsou cenami regulovanými a měly by být zhruba
na výši předchozího roku. Pro rok 2023 je slíbeno u elektřiny zrušení složky ceny za obnovitelné
energie (cca 495 Kč/MWh).
Elektřina: Celkem v zúčtovacím období 02/21 – 01/2022 spotřebováno 169 MWh a zaplaceno
531 tis Kč (bez DPH). Stávající fixace končí 31/12 2022, tj. do fakturace za další období 02/2022
– 01 2023 se promítnou nové vyšší ceny jednoměsíčním podílem (01/2023), tedy se dá
předpokládat spotřeba ve výši cca 660 tis Kč, dále pak cca 2 600 tis Kč. Více jak polovina (85
MWh) z celkové spotřeby elektřiny je v letním období provoz čističky na koupališti a ohřev
vody pro kemp, mimo sezonu pak hlavně sauna.
Plyn: I tady končí fixace 31/12 2022, v zúčtovacím období 10/2021 – 09/2022 spotřebováno
209 MWh plynu v hodnotě 173 tis Kč (bez DPH). Další zúčtovací období v nových cenách cca
900 tis Kč. 70% plynu je spotřebováno na ohřev vody pro kemp a vytápění budovy OÚ.
Zatížení rozpočtu obce spotřebou energií bude v dalším období více než enormní.
Oblasti spotřeby, kam je nutné zaměřit pozornost na snížení energetické náročnosti:
 Koupaliště
 Kemp
 Ohřev vody
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Vytápění
Veřejné osvětlení
Ostatní, ale stejně důležité – energie COOP, energie restaurace CLUB

Z následné diskuze, do které se zapojili i přítomní hosté, kromě instalace FVE nezazněly žádné
konkrétní návrhy na opatření směrem ke snížení spotřeby. Další návrhy se týkaly úprav cen
v kempu, zpřesnění účtované spotřeby el.energie přípojek karavanů (podružné elektroměry
v přípojných sloupcích), a důsledné kontroly ubytovaných hostů. Více by mělo být v oblasti
hospodářské činnosti rozpracováno v „Návrhu rozvoje a provozování kempu – s výhledem do
r.2026“ – viz usnesení ZO 01/2022/10 z 19.ledna 2022.
Usnesení k této části projednávaného bodu nebylo přijato
Fotovoltaika.
Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje dotační program z Modernizačního fondu
určeného pro malé obce do 3 000 obyvatel. Možnost čerpání dotace až do výše 75 %. Dotace
určena na:
 Pořízení FVE včetně akumulace
 Vynucené investice do renovací konstrukce střech, na kterých budou instalovány FVE,
včetně modernizace elektroinstalace v těchto budovách
 Projektovou přípravu
 Zadávací dokumentaci
Alokace 1 500 mil Kč, přijímání přihlášek od 17/8 2022 do 15/3 2023. V případě převisu
požadavků jsou žádosti pod čarou uloženy do zásobníku a čekají na navýšení částky, popřípadě
na další výzvu.
Starosta oslovil agenturu „Dotace pro obce“ se žádostí a konzultaci záměru montáže FVE na
budovu rehabilitace.
Zadané údaje: spotřeba el. energie ve sezoně 15-18 MWh/měsíc, mimo sezonu cca 2
MWh/měsíc, období 02/2021 – 02/2022 86,6 MWh
Navržené řešení FVE o výkonu cca 50 MWh/rok, tj. necelých 60% roční spotřeby (odběrného
místa „Rehabilitace“). FVE bez ukládáni do baterek – přebytek by se využíval na ohřev vody.
Cena FVE cca 1,47 mil Kč (bez DPH). (368 tis)
Cenová nabídka zpracování projektu a dotace::
 Zpracování a podání žádosti o dotaci
 Zpracování projektové dokumentace (pro stavební povolení)
 Administrace zakázky
CELKEM
+ odměna z přiznané dotace ve výši 1,3 %

28 000 Kč
50 000 Kč
21 000 Kč
99 000 Kč

Návrh na usnesení 05/2022/02: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí zprávu starosty
o možnosti vybudování FVE a pověřuje starostu dalším jednáním o zpracování projektové
dokumentace a podáním žádosti o dotaci.
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Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/02 bylo schváleno.
5/ Stav zajištěnosti agendy obecního úřadu
Do výběrového řízení na pozici účetní se přihlásily na HP 3 uchazečky, nabídku externího
zpracování účetnictví nabídli 2 zájemci. Výběrová komise z pozvaných dvou uchazeček k
ústnímu pohovoru nevybrala žádnou a rozhodla o externím způsobu zajištění účetnictví a
zpracování mezd firmou FIMS servis s.r.o (jednatelka a účetní pí. Šárka Šábrtová, bývalá
auditorka KHK). Vedením pokladny a přípravou podkladů pro účetní firmu byla pověřena pí.
Dita Ryglová. Zbývající agenda obecního úřadu byla rozdělena mezi starostu a pí Ryglovou.
Návrh na usnesení 05/2022/03: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí zprávu o
zajištěnosti ageny OÚ po skončení pracovního poměru účetní obce.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/03 bylo schváleno.
6/ Oprava střechy „Dupandy“
Starosta zrekapituloval současnou situaci: Přijetí krajské dotační podpory akce „Revitalizace
veřejného koupaliště v Milovicích“ bylo odsouhlaseno na jednání ZO 19/5 2021 (usnesení
04/2021/05). Akce sestává ze 3 etap:
1. Rekonstrukce malého bazénku
2. Revitalizace zeleně
3. Rekonstrukce „Dupandy“
Rekonstrukce bazénku a revitalizace zeleně ukončeny, rekonstrukce střechy „Dupandy“ - po
skončení sezony. Akutně nutné vybrat dodavatele a zrealizovat akci – termín realizace dle
podmínek dotace 30/11 2022, závěrečné vyhodnocení akce 31/12 2022.
Návrh na usnesení 05/2022/04: zastupitelstvo obce Milovice pověřuje starostu vypsáním
výběrového řízení na rekonstrukci střechy „Dupandy“.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/04 bylo schváleno.
7/ Sjezd rodáků
Zprávu předkládá místostarosta.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Proběhlo několik schůzek přípravného výboru ve složení: Vlastimil Hruška, Věra Jirková Marie
Nahodilová, Pavel Balihar, Kateřina Macko, Dita Ryglová, ing.Vojtěch Ledl, dohodnuty
jednotlivé úkoly s osobní odpovědností zajištěnosti. Zastupitelé seznámeni s programem
sjezdu, předložena pozvánka. Předpokládané náklady dle předběžného rozpisu 100 tis Kč.
Zajištěno:
 Tisk pozvánek
 Tisk kalendářů
 Fotograf, natáčení průběhu sjezdu
 Kapela „Svižná těla“ na večerní posezení a k tanci
 Občerstvení – Motorest
 Vystoupení žáků ZŠ
 Dojednány exkurze na odpoledne (Brandt, Sucharda, Rygl)
Zbývá zajistit:
 OBČASNÍK
 Rozeslání pozvánek
 Občerstvení na stoly
 Propagační materiály
 Návrh na jména vyhodnocených občanů
V následné diskuzi vystoupila pí.Jirková s možností prodeje fotografií z dopoledního
společného fotografování již při večerní zábavě.
Navrženo ocenit aktivity občanů udělením pamětních listů obce. Navrhováni jsou :
 Ing. Alois Jirsák CSc. - za dlouholetou obětavou práci pro obec ve funkci starosty a
významný podíl na rozvoji obce a kempu
 Mgr. Eva Zamouřilová – za dlouholetou pedagogickou činnost a udržení vysokého
vzdělávacího standardu místní školy
 Zdeněk Matuška a Josef Peterka – celoživotní zásluhy na úseku rozvoje obce
Návrh na usnesení 05/2022/05: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s navrženým
programem 10. sjezdu rodáků, bere na vědomí zprávu místostarosty o stavu příprav a souhlasí
s oceněním občanů a úhradou společné fotografie z nákladů obce.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/05 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ Vývoj finančních prostředků s přihlédnutím k provozu obce
Rozpočet k 31/7 2022
Příjmy

Výdaje

Schválený rozpočet

5 684 797

Schválený rozpočet

7 346 900

Upravený rozpočet

7 799 243

Upravený rozpočet

8 706 720

Skutečné plnění

8 729 784

Skutečné plnění

8 212 166

Plnění %

111,9 %

Plnění %

94,3 %

V období od posledního zasedání ZO byla přijmuta následující rozpočtová opatření
v pravomoci starosty:
RO 13 na straně výdajů 81 984,- Kč (soc. a zdr. pojištění, křovinořez, PHM), na straně příjmů
0,- Kč, rozdíl 81 984,- Kč pokryt změnou BÚ obce
RO 14 na straně výdajů 4 304,- Kč (otevírání MLF hřiště), na straně příjmů 4 816,50,- Kč
(poplatky, prodej dřeva), rozdíl 512,50,- Kč ve prospěch BÚ obce
RO15 rozúčtování dotace na chodník k Bříšťanům a přesun mezi jednotlivými paragrafy
rozpočtu. RO bez rozdílu.
RO 16 na straně výdajů 33 880,- Kč (územní plán), na straně příjmů 0,- Kč, rozdíl 33 880,- Kč
pokryt změnou BÚ obce
Návrh na usnesení 05/2022/06: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí rozpočtová
opatření číslo
 RO 13 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 81 984,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 81 984,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce


RO 14 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 4 304,00 Kč a na straně MD –
příjmy 4 816,50 Kč. Rozdíl 512,50 ve prospěch BÚ obce



RO 15 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 0,00 Kč a na straně MD – příjmy
0,00 Kč. Bez rozdílu



RO 16 schválené starostou: na straně DAL – výdaje 33 880,00 Kč a na straně MD –
příjmy 0,00 Kč. Rozdíl 33 880,00 Kč pokryt změnou na BÚ obce

Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/06 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Náklad rok 2022 v Kč
Položka
celkem
stav na účtech k 12/08
2022

zaplaceno

Úhrada z
BÚ obce

úvěru
KB I

u úvěru u KB fondu
II
V+K

3 003 016 1 204 072

pokladna

1 095 400

ČNB

590 498

7 921

747 400 1 602 872
102 062

čistička – přístřešek *)

100 000

100 000

revitalizace Dupandy

125 423

125 423

Připravované projekty
160 000
Solární osvětlení zastávek
75 000
na E35

160 000

Zakrytí vstupu – vodárna *) 80 000

80 000

Přístřešek ob.dvůr *)
Propojení vodovodu
rehabilitace

90 000

90 000

50 000

50 000

El. přípojka DN

250 000

250 000

Splátky jistiny úvěru

517 089

CELKEM

11 447 512 288 119

u

účtu HČ

75 000

288 119

Saldo
(2 598 944)

228 970

118 800

110 170

1 159 393
1 851 544 1 085 272

985 230

590 498

747 400 1 704 923

Nezahrnuty náklady na pořízení MD – viz usnesení 04/2022/12 z 15/6 2022
Realizace 2022:
 Střecha „Dupanda“ – podmínka dotace
 Solár zastávky
 Střecha vodárna
 Propojka vodovodu – příprava na propojení jižní větve vodovodu s větví do kempu
(mezi kostelem a Noskem)
 El.přípojka DN
Návrh na usnesení 05/2022/07: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí stav finančních
prostředků na účtech a jako prioritní akce pro rok 2022 určuje:
 opravu střechy „Dupandy“
 Opravu střechy nad vchodem do vodárny
 Dokončení propojky vodovodu u rehabilitace
 Elektrickou přípojku DN
 Montáž solárních svítidel aut.zastávek na D35
a ukládá mistostarostovi (střecha Dupandy) a starostovi (ostatní akce) zajistit jejich realizaci
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/07 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

9/ Zpráva o průběhu sezony v kempu a na koupališti
Zprávu podává místostarosta: Provoz kempu a koupaliště byl přes počáteční problémy
zajištěn. Provozu kempu pomohl nástup pana Pluhovského na HPP v pozici údržbáře a
správce sportovišť. Samozřejmě problémy byly (odpady, vosy, opilí tatínkové atd.) Jinak
sezona probíhá v klidu. Velmi se osvědčily animátorky. Vyhnuli jsme se ubytování
nepřizpůsobivých občanů. Sezona ještě nekončí. Dne 29.8. přijede cca 40 obytných přívěsů.
(4 dny) Další akce budou ještě v září.
Kemp

2019
2020
2021
2022 *

Návštěvníků
4 644
4 769
4 052
5 478

z toho cizinci
298
142
151
413

Přenocování Pr délka pobytu
12 012
2,59
13 247
2,78
12 108
2,99
11 731
2,14

Tržba
2 132 541
2 392 120
2 610 410
3 057 771

*) údaje za rok 2022 pouze od 1/5 do 16/8 2022

Koupaliště

2019
2020
2021
2022 *

Návštěvníků
3 288
10 228
6 047
6 241

Tržba
181 895
370 068
260 770
334 940

*) údaje za rok 2022 pouze od 23/6 do 16/8 2022

Návrh na usnesení 05/2022/08: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí zprávu
místostarosty o průběhu sezony na koupališti a kempu.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/08 bylo schváleno.
10/ Volby 2022
Informuje starosta:
Proběhnou 23. a 24. září. Zaslány byly metodické pokyny. Na ORP pak převzaty příslušné
dokumenty a obálky.
Postupováno podle harmonogramu:
Již proběhlo:
 Stanoven počet volebních obvodů:1
 Minimální počet členů okrskové volební komise (OVK): 6
 Stanoven počet volebních okrsků: 1
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Dále:








Jmenování zapisovatele OVK: Marie Nahodilová
24/8 – doplnění členů volební komise
2/9 - Nejzazší termín pro první zasedání OVK
2/9 - (po určení předsedy a místopředsedy OVK) starosta informuje zapisovatele,
předsedu a místopředsedu OVK o termínech povinných školení
8/9 - začátek vydávání voličských průkazu pro senátní volby
16/9 - konec lhůty pro žádosti o voličský průkaz poštou nebo datovou schránkou
20/9 - dodání hlasovacích lístků voličům
21/9 - konec lhůty pro osobní vydání voličského průkazu

11/ D35 – smlouvy
Zprávu předkládá starosta: Smlouvy s ŘSD o pronájmu pozemků pro dočasný zábor při stavbě
D35 – řádově 5 let. Pozemky v katastru Milovice (1270) jsou v současné době v nájmu ZD
Bašnice, tedy následně smlouva o přerušení nájmu na tyto pozemky, dále pozemky obce
v tastru DDV (23) a Ostrov.
Nájemné ve všech případech je cenou regulovanou a pro rok 2022 je výši 24 Kč/m2/rok, pro
následující roky bude výše nájemného upravena opět dle platového výměru pro daný
kalendářní rok.
Realizace stavby je předpokládána v délce trvání cca 5 let včetně rekultivace. Po skončení
stavby, resp. rekultivace pozemků bude předáním pozemků zpět do užívání ukončena platnost
smlouvy.
U Ostrova se jedná o 49 m2 v oplocené části studny (1.ochranné pásmo). Po jednání
dohodnuto tuto část pozemku ze záboru vyjmout a návrh byl stažen z jednání ZO.
Dále návrh věcného břemene pro telefonní kabel.
ŘSD ČR – žádá pro potřebu realizace veřejně prospěšné stavby D35 Sadová - Hořice o
dlouhodobý nájem následujících pozemků ve vlastnictví obce v katastrálním území Milovice u
Hořic na LV č.1001:
parc.č. 233/16 orná půda , výměra 8 m2
parc.č. 233/93 orná půda , výměra 11 m2
parc.č. 233/60 orná půda , výměra 253 m2
parc.č. 233/62 orná půda , výměra 58 m2
parc.č. 307/5 orná půda , výměra 3 m2
parc.č. 307/8 orná půda , výměra 96 m2
parc.č. 307/10 orná půda , výměra 657 m2
parc.č. 370/6 orná půda , výměra 61 m2
parc.č. 684/7 orná půda , výměra 46 m2
parc.č. 684/96 orná půda , výměra 31 m2
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Návrh na usnesení 05/2022/09: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy o dočasném užití ploch potřebných pro stavební práce po dobu realizace stavby D35
na následující pozemky ve vlastnictví obce v katastrálním území Milovice u Hořic na LV č. 1001:
parc.č. 233/16 orná půda , výměra 8 m2
parc.č. 233/93 orná půda , výměra 11 m2
parc.č. 233/60 orná půda , výměra 253 m2
parc.č. 233/62 orná půda , výměra 58 m2
parc.č. 307/5 orná půda , výměra 3 m2
parc.č. 307/8 orná půda , výměra 96 m2
parc.č. 307/10 orná půda , výměra 657 m2
parc.č. 370/6 orná půda , výměra 61 m2
parc.č. 684/7 orná půda , výměra 46 m2
parc.č. 684/96 orná půda , výměra 31 m2
firmě ŘSD ČR a pověřují starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/09 bylo schváleno.
ZD Bašnice –Dodatek č.2 nájemní smlouvy 1570/2008 - po dobu trvání dočasného záboru
pozemků pro výstavbu dálnice D 35 bude přerušen nájem následujících pozemků ZD Bašnice:
parc.č. 233/16 orná půda , výměra 8 m2
parc.č. 233/93 orná půda , výměra 11 m2
parc.č. 233/60 orná půda , výměra 253 m2
parc.č. 233/62 orná půda , výměra 58 m2
parc.č. 307/5 orná půda , výměra 3 m2
parc.č. 307/8 orná půda , výměra 96 m2
parc.č. 307/10 orná půda , výměra 657 m2
parc.č. 370/6 orná půda , výměra 61 m2
parc.č. 684/7 orná půda , výměra 46 m2
parc.č. 684/96 orná půda , výměra 31 m2
Návrh na usnesení 05/2022/10: zastupitelstvo obce Milovice Souhlasí s Dodatkem č.2 nájemní
smlouvy 1570/2008 o přerušení nájmu následujících pozemků ve vlastnictví obce
v katastrálním území Milovice u Hořic na LV č.1001:
parc.č. 233/16 orná půda , výměra 8 m2
parc.č. 233/93 orná půda , výměra 11 m2
parc.č. 233/60 orná půda , výměra 253 m2
parc.č. 233/62 orná půda , výměra 58 m2
parc.č. 307/5 orná půda , výměra 3 m2
parc.č. 307/8 orná půda , výměra 96 m2
parc.č. 307/10 orná půda , výměra 657 m2
parc.č. 370/6 orná půda , výměra 61 m2
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parc.č. 684/7 orná půda , výměra 46 m2
parc.č. 684/96 orná půda , výměra 31 m2
po dobu trvání dočasného záboru těchto pozemků pro výstavbu dálnice D 35 a pověřují
starostu obce podpisem dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/10 bylo schváleno.
ŘSD ČR – žádá o pronájem pozemku parc. č. 422/33 o výměře 16 m2 a pozemku parc. č.
422/64 o výměře 7 m2 v majetku obce Milovice u Hořic v katastrálním území Dolní Dobrá Voda
jako plochy dočasného záboru pro účely výstavby dálnice D 35.
Návrh na usnesení 05/2022/11: zastupitelstvo obce Milovice s uzavřením nájemní smlouvy o
dočasném užití ploch potřebných pro stavební práce po dobu realizace stavby D35 na pozemky
parc.č. 422/33 o výměře 16 m2 a pozemku parc.č. 422/64 o výměře 7 m2 ve vlastnictví obce
Milovice u Hořic v katastrálním území Dolní Dobrá Voda firmě ŘSD ČR a pověřují starostu obce
podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/11 bylo schváleno.
PUDIS a.s. Praha, České Radiokomunikace a.s. Praha spolu s ŘSD ČR – žádají o uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.
Trasa budoucí D35 kříží stávající podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
vyvolala potřebu částečné úpravy dosavadní polohy dotčeného vedení. Vedení je třeba
přeložit i do pozemků parc. č. 591/2 (dotčená plocha 4 m2) a parc. č. 592/33 (dotčená plocha
2 m2) zapsanými na LV č. 1001 v k.ú. Milovice u Hořic.
Návrh na usnesení 05/2022/12: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s. Skokaknská
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 na pozemcích v majetku obce Milovice u Hořic parc.č.592/1
a parc.č. 593/33 v katastru Milovice u Hořic LV č.1001 spočívající v zřízení, umístění,
provozování, údržby a opravě Podzemního komunikačního vedení a práva provádět na
Podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace a/nebo zlepšení jeho
výkonnosti a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/12 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

12/ Žádosti
Renata Matýsová – žádá o povolení pokácení jasanu na pozemku parc.č. 221/5 (vzrostlý strom
o obvodu kmene 3.5 m), který ohrožuje přilehlou nemovitost.
Návrh na usnesení 05/2022/13: zastupitelstvo obce Milovice bere na vědomí žádost pí. Renaty
Matýsové o povolení ke skácení jasanu na pozemku parc.č. 221/5. Vzhledem k tomu, že
k zásahu může dojít až v době vegetačního klidu, odkládá rozhodnutí o povolení ke kácení na
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Pověřuje starostu obce v tomto smyslu
informovat žadatelku.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/13 bylo schváleno.

EUROVIA – vyhrála výběrové řízení na archeologický průzkum D35 v úseku Hořice – Sadová.
V září zahajuje archeologický průzkum a shání kancelář pro 2-3 osoby v období 9/2022 –
9/2023. Možnost pronájmu bývalé „zasedačky“ na OÚ. V úterý 16/8 si místnosti prohlédli a
mají zájem na pronájmu. Zpracoval jsem návrh nájemní smlouvy (pr. cena pronájmu kanceláří
v KHK kraji 60 Kč/m2 ) navrhovaná cena pronájem 2 100,- + 600 služby + 21% DPH = 3 267,Kč/měsíc. Ceny služeb (plyn) vycházejí ze stávajících cen, ve smlouvě doložka o možnosti
zvýšení ceny po změně cen dodavatelů (i bez souhlasu nájemce). – ubytování pro 6-10 lidí
Návrh na usnesení 05/2022/14: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s pronájmem místnosti
v 2 NP obecního úřadu (bývalá zasedačka a knihovna) firmě EUROVIA a pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/14 bylo schváleno.
Petr Jebavý – žádá o zvážení možnosti výsadby živého plotu na odclonění dětského hřiště
v břízkách. Nabízí výsadbu, a následnou péči o plot.
Návrh na usnesení 05/2022/15: zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti p.Petra Jebavého a
souhlasí s nákupem sadby ptačího zobu neopadavého (Ligustrum Vulgare Atrovirens) na
náklady obce a jeho následnou výsadbou na hranici mezi dětským hřištěm „V břízkách“ a
plotem žadatele s využitím jeho nabídky zajištění výsadby a následné péče o živý plot.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Usnesení č. 05/2022/15 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

13/ Různé
Firma TextilEco Boskovice – nabízí bezplatné umístění inovativního textilního kontejneru se
zabudovanými schránkami na sběr dále použitelného oblečení, hraček, knih, domácích potřeb,
bot apod. pomocí kterých mohou jednotliví občané dále obchodovat – v podstatě takový
second-hand. V současné době sběr textilu smluvně zajištěn s firmou REVENGE a.s. Boskovice,
sídlící na stejné adrese. Dotazem ověřeno, že se jedná a jednu a tutéž firmu.
Návrh na usnesení 05/2022/16: zastupitelstvo obce Milovice ukládá starostovi zjistit možnost
výměny stávajícího kontejneru na sběr textilních oděvů za nově nabízený.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/16 bylo schváleno.
MÚ Hořice stavební úřad – schválil stavební záměr „Přístavba a stavební úpravy kiosku ČSPH
Tank ONO“.
Územní plán obce Milovice – nabytí právní moci.
KHK – upozorňuje na nutnost odstranění reklamního poutače na Kemp u příjezdové
komunikace do obce směrem od Hořic
Halyna Schicka – končí pracovní poměr dohodou k 31/8 2022 z důvodu zpětného odjezdu na
Ukrajinu. Odjezdem spolu s dětmi se snížil počet dětí ve škole pod limit. Podle sdělení ředitelky
ZŠ pí.Tomáškové se podařilo dodatečným zápisem doplnit chybějící počet žáků.
Vladislav Mikas – navrhuje odstranit odstranit retardéry na místních komunikacích (uvolněné,
problémy s vyhrnováním sněhu v zimním období.
Návrh na usnesení 05/2022/17: zastupitelstvo obce Milovice souhlasí s odstraněním 4 ks
retarderů na místních komunikacích.
Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/17 bylo schváleno.
Jan Rygl – navrhuje v zájmu zvýšení bezpečnosti dětí měřit v úseku před ZŠ rychlost
projíždějících vozidel.
Návrh na usnesení 05/2022/18: zastupitelstvo obce Milovice ukládá starostovi obce projednat
s MÚ Hořice možnost měření rychlosti v obci pracovníky Městské policie Hořice.
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Výsledek hlasování: Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 05/2022/18 bylo schváleno.
14/ Závěr
Vzhledem k tomu, že pořad jednání byl vyčerpán a nebylo dalších připomínek ani návrhů ze
strany zastupitelů ani hostů, starosta poděkoval všem přítomným a v 19:42 jednání ZO ukončil.
Termín příštího zasedání ZO 14. září 2022

Zápis zapsal ing.Vojtěch Ledl 17/8 2022 ………………………………..

Ověřovatelé zápisu:

........................................
Jan Rygl

.............................................
Petr Antoš
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