Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Milovice u Hořic ze dne
19. října 2022
Přítomni: 7 - viz prezenční listina (příloha zápisu č.1)
Petr Antoš, Vlastimil Hruška, David Kylar, Kateřina Macko, Pavel Pour, Jan Rygl, Martin Včeliš
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté:14 viz prezenční listina (příloha zápisu č.2)

Návrh pořadu jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise
a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a kulturní komise
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturní komise
e) volba členů finančního, kontrolního výboru a kulturní komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o
obcích)
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

1/ Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Milovice u Hořic (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:04
hodin dosavadním starostou obce ing. Vojtěchem Ledlem (dále jako „předsedající"), který přivítal
přítomné zastupitele a hosty.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7/10 v 16:00
hod, žádný návrh nebyl u Krajského soudu v Hradci Králové podán).
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Informace o svolání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Milovice u Hořic zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
11/10 2022 do 20/10 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající zrekapituloval výsledky komunálních voleb do obecního zastupitelstva:
Voleb se zúčastnilo 144 voličů z 226 oprávněných, volební účast 63,7 %. Do zastupitelstva obce
kandidovalo 8 kandidátů, do sedmičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni: Martin Včeliš 102 hlasů,
David Kylar 98 hlasů, Jan Rygl 88 hlasů, Petr Antoš 81 hlasů, Kateřina Macko 80 hlasů, Pavel Pour 79
hlasů, Vlastimil Hruška 60 hlasů. Protože kandidátky byly podány na samostatných kandidátních
listinách, není 8 v pořadí s 38 hlasy náhradníkem .
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi
členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Lhota a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky"
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem
na připraveném archu (příloha zápisu č. 3)
Poté jednotliví zastupitelé v pořadí dle abecedy složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem textu
slibu; žádný ze zastupitelů neodmítl složit slib ani neprohlásil, že hodlá složit slib s výhradou.

2/Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Davida Kylara a Martina Včeliše a zapisovatelem ing.
Vojtěcha Ledla. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení 07/2022/1 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje za ověřovatele zápisu
Davida Kylara a Martina Včeliše a zapisovatelem Ing Vojtěch Ledla.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/01 bylo schváleno.

3/ Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
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Předsedající připomněl, že k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, tedy alespoň 4. Starosta doporučil, aby zasedání dále
probíhalo podle dosavadního jednacího řádu.
Návrh usnesení 07/2022/2 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
e) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
f) určení způsobu volby starosty a místostarosty
g) volba starosty
h) volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise
f) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a kulturní komise
g) volba předsedy finančního výboru
h) volba předsedy kontrolního výboru
i) volba předsedy kulturní komise
j) volba členů finančního, kontrolního výboru a kulturní komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o
obcích)
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/02 bylo schváleno.

4/ Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající připomněl minulá období, kdy obec měla vždy 1 místostarostu. Zastupitel Vlastimil
Hruška přednesl návrh na zvolení dvou místostarostů, návrh zdůvodnil zrušením pracovního místa
vedoucí hospodářské činnosti, nárustem administrativní činnosti v souvislosti s neobsazeným místem
účetní a tím, že se neuvažuje s žádným uvolněným členem zastupitelstva. V následné diskuzi se
k tomuto návrhu připojili ostatní zastupitelé – jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům – žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení 07/2022/03: Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic s ohledem na personální obsazení
obecního úřadu současné i budoucí schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Usnesení 07/2022/03 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající předeslal, že od osamostatnění obce od střediskové obce Bašnice po roce 1990 funkce
starosty i místostarosty vždy vykonávány jako neuvolněné. Zastupitel Vlastimil Hruška navrhl, aby pro
výkon funkce starosty a místostarosty nabyl žádný člen zastupitelstva uvolněn. Jiný návrh nebyl podán.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko –
žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení 07/2022/04 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic určuje, že pro výkon funkce starosty
obce, 1. místostarosty obce a 2. místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/04 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení 07/2022/05: Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje volby starosty
a místostarosty postupem veřejným hlasováním postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/05 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Zastupitel Vlastimil
Hruška navrhl zvolit do funkce starosty pana Martina Včeliše. Zastupitel Martin Včeliš návrh na funkci
starosty za svoji osobu odmítnul s tím, že je pracovně vytížen a z nedostatku času by se výkonu funkce
nemohl plně věnovat a zodpovědně ji vykonávat. Na závěr svého vystoupení navrhl zvolit do funkce
starosty pana Vlastimila Hrušku. Jiné návrhy z řad zastupitelů podány nebyly. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Mgr. Dagmar Nosková podala návrh zvolit do funkce starostky paní Kateřinu Macko.
Návrh usnesení 07/2022/06 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic volí starostou obce pana Vlastimila
Hrušku.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/06 bylo schváleno.
Zvolením pana Vlastimila Hrušky starostou bylo hlasování ukončeno.
Před předáním vedení schůze nově zvolenému starostovi poděkoval dosavadní starosta ing. Vojtěch
Ledl voličům za hlasy a důvěru, které mu dali v minulých třech volebních obdobích. Poděkoval
zastupitelům a spolupracovníkům předcházejících 12 let za spolupráci a podporu. Připomněl důležitost
připravované investiční akce „Dočišťovací nádrž“ z hlediska povolení vypouštění odpadních vod. Na
závěr svého krátkého vystoupení popřál nově zvolenému starostovi a ostatním zastupitelům mnoho
úspěchů v další práci.
Vedení zasedání převzal v 18:47 hod nově zvolený starosta pan Vlastimil Hruška (dále bude v zápise
veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 1. místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Vlastimil Hruška navrhl zvolit do funkce 1. místostarosty
pana ing. Davida Kylara. Jiné návrhy z řad zastupitelů podány nebyly. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 07/2022/07 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic volí 1. místostarostou ing. Davida
Kylara.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/07 bylo schváleno.
Následně předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 2. místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Vlastimil Hruška navrhl zvolit do funkce 2.
místostarosty paní Kateřinu Macko. Jiné návrhy z řad zastupitelů podány nebyly. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení 07/2022/08 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic volí 2. místostarostou paní Kateřinu
Macko.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/08 bylo schváleno.

5/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
Stránka 5 z 10

pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Dále pak 5 člennou kulturní komisi. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení 07/2022/09 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Dále zřizuje 5 člennou kulturní komisi.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/09 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Vlastimil Hruška navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru pana Petra Antoše. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 07/2022/10 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic volí předsedou finančního výboru
pana Petra Antoše.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/10 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Vlastimil Hruška navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Miroslava Včeliše. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení 07/2022/11 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic volí předsedou kontrolního výboru
pana Miroslava Včeliše.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/11 bylo schváleno.
Volba předsedy kulturní komise:
Návrh usnesení 07/2022/12 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic odkládá volbu předsedy kontrolního
výboru z důvodu nedostatku kandidátů na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Usnesení 07/2022/12 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba členů výborů:
Návrh usnesení 072022//13: Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic odkládá volbu členů kontrolního
a finančního výboru a kulturní komise z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech a kulturní
komisi na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/12 bylo schváleno.

6/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Podle § 72 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může být poskytována za
výkon funkce odměna, pokud tak stanoví usnesením zastupitelstvo. Zda obec bude poskytovat odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce a za výkon jakých funkcí, závisí zcela na jejím rozhodnutí,
obec tedy není povinna poskytovat tyto odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit,
nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 318/2017
Sb. Maximální výše odměny je dle velikosti obce a při jejím stanovení je vhodné přihlédnout k uloženým
individuálním úkolům, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce ukládá.
V usnesení je třeba stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc, a to částkou
v celých korunách, a dále od kdy bude odměna poskytována.
Předsedající Vlastimil Hruška navrhl měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností
od 1. 12. 2018 takto:
- Starosta
23 000 Kč
- 1. Místostarosta
10 000 Kč
- 2. Místostarosta
10 000 Kč
- Předseda výboru
1 400 Kč
- Člen výboru - roční odměna dle hodnocení předsedy výboru
- Člen zastupitelstva bez další funkce 700 Kč
Dotázal se zastupitelů, zda mají další návrhy a připomínky.
Zastupitelka Kateřina Macko připomněla, že by při stanovení výše odměn mnělo být přihlédnuto
k náročnosti a množství úkolů, které neuvolněný zastupitel vykonává. Starosta Vlastimil Hruška na
připomínku odpověděl, že o rozdělení úkolů a agend bude rozhodnuto v nejbližší době a poté bude
eventuálně výše odměn upravena.
Další návrhy nebyly vzneseny
Návrh usnesení 07/2022/13 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic
1) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc takto:
- starosta
23 000,- Kč,
- 1. místostarosta
10 000,- Kč,
- 2. místostarosta
10 000,- Kč
- předseda výboru
1 400,- Kč,
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-

člen výboru
roční odměna dle hodnocení předsedy výboru
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
700,- Kč.

2) v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
více funkcí se dle ustanovení § 74 odst. 3 věty třetí zákona o obcích poskytne jen odměna za 1 funkci,
a to tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší.
3) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/13 bylo schváleno.

7/ Různé
SDH – žádá o pronájem KD na den 31/12 2022 za účelem akce pro děti.
Návrh usnesení 07/2022/14 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s pronájmem Kulturního
domu SDH za účelem uspořádání dětského odpoledne.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/14 bylo schváleno.

Provoz sauny
Návrh usnesení 07/2022/15 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic schvaluje provoz sauny na období
od 27/10 2022 do 29/12 2022. Pro toto období se stanovuje vstupné ve výši: dospělí 150,-Kč/vstup,
děti do 15 let 40,- Kč/vstup, permanentky se vydávat nebudou, zapůjčení ručníku 10,- Kč/ks a ukládá
starostovi zajistit provoz na toto období a připravit kalkulaci vstupného pro rok 2023.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/15 bylo schváleno.

Domeček plný koleček (dříve Sportem proti bariérám) – žádá o finanční podporu ve výši 10 tis
Kč na osobního automobilu pro podporu nepřetržité osobní asistence v regionu Hořicka (z rozpočtu
obce pro rok 2023).
Návrh usnesení 07/2022/16 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic odkládá rozhodnutí o poskytnutí
finančního daru spolku „Domeček plný koleček“ na podporu nepřetržité terénní osobní asistence na
dobu, kdy bude sestavován rozpočet obce pro rok 2023 a pověřuje starostu podáním zprávy žadateli.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Usnesení 07/2022/16 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Správa silnic KHK – žádá o stanovisko k realizaci směny pozemků potřebnou pro investiční akci „Most
ev. č. 29925-1 Žireč“, konkrétně
Královéhradecký kraj smění pozemek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje - o celkové
výměře 4009 m2
p. p. č. 286/30 orná půda, o výměře 4009 m2 v k. ú. a obci Milovice u Hořic za
pozemek ve vlastnictví České republiky (příslušnost hospodaření s majetkem státu: Státní
pozemkový úřad) - o celkové výměře 2611 m2
p. p. č. 208/1 trvalý travní porost, o výměře 2611 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové a obci Dvůr
Králové nad Labem
Návrh usnesení 07/2022/17 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic nemá výhrad k návrhu Správy silnic
Královéhradeckého kraje směny pozemků p. p. č 286/30 o výměře 4009 m2 v k.ú. obce Milovice u
Hořic a p. p. č. 208/1 o výměře 2611 m2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové a obcí Dvůr Králové nad Labem a
pověřuje starostu obce zaslat kladné stanovisko k výše uvedenému majetkovému vypořádání žadateli.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/17 bylo schváleno.
Ryglová Kristýna – žádá o souhlas k připojení přepadu z nádrže na dešťovou vodu z parcely č. 28
(nemovitost č.p. 47) do obecní kanalizace.
Návrh usnesení 07/2022/18 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí s napojením přepadu
z nádrže na dešťovou vodu z parcely p.č. 28 v katastru obce Milovice u Hořic do obecní kanalizace.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/18 bylo schváleno.

8/ Diskuze
Předsedající se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů příspěvek do diskuze. Nestalo se tak.
Poté se na totéž zeptal přítomných hostů.
Pan Pavel Šácha – požádal, zda by bylo možné poskytnout klubovnu na hřišti pro volnočasové aktivity
děti po při nepříznivém počasí, kdy si nemohou hrát na hřišti. Nabídl, že by se nad nimi postaral o
dohled nad nimi.
Návrh usnesení 07/2022/19 : Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic souhlasí se zapůjčením klubovny
na hřišti pro děti do 15 let.
Výsledek hlasování:

Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 07/2022/18 bylo schváleno.
Mgr. Dagmar Nosková – dotaz jak budou řešeny úřední hodiny na OÚ
Zodpověděl starosta Vlastimil Hruška: bude řešeno v nejbližší době, úředními dny zůstanou dny
pondělí a středa, úřední hodiny: Po 8-12 15-18, St 15-18 hod.
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Ing. Alois Jirsák CSc – dotaz co je ve výhledu ZO pro příští roky. Připomněl význam akce „Dočišťovací
nádrž“. – Odpověděl starosta Vlastimil Hruška, že si jsou zastupitelé vědomi, že je důležité stavbu
zahájit.
Paní Vladimíra Součková – jak je to s nádobami na plastový odpad. Odpověděl ing. Vojtěch Ledl
(dosavadní starosta) – záměr realizovat sběr vytříděných plastů náhradou kontejnerů na plast
nádobami na plastový obsah u každé nemovitosti byl projednán a doporučen ZO, kalkulace je hotová,
kapacita kontejnerů i náhrady jednotlivými nádobami je téměř stejná, ovšem rozdíl je v ročním
oobjemu: současný objem kapacity 515 m3 ročně při vývozu 52 x za rok, u individálních nádob je 250
m3 při vývozu 26 x za rok, tedy pokles ročního objemu vytříděných plastů. O dalším (vlastní nádoby x
nádoby v nájmu od FCC, snížení ročního objemu atd.) bude jednáno se svozovou firmou.
Další připomínky a dotazy nebyly podány.

9/ Závěr
Starosta poděkoval všem bývalým zastupitelům za práci, kterou pro obec v minulém volebním období
vykonali. Zároveň poděkoval novým zastupitelům, že o práci pro obec projevili zájem, i když se jedná
o práci časově náročnou.
Závěrem poděkoval všem voličům, kteří ve volbách podpořili vedení obce a zasedání v 19:35 ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – hosté
3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 20/10 2022

Zapisovatel:…………………….

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
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