
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 26. 6. 2013

č.  6

Přítomni: p. Zíka, pí Táborská, p. Rytíř, p. Fiala, pí Vaňková, p. Hevera, 
              pí Slabá Janoutová 
Omluvena: pí Smrčinová, p. Pechač 
Zapisovatel: pí Slabá Janoutová
Ověřovatelé zápisu: pí Táborská, pí Vaňková

Program: 
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatelů
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zápisy z FV a KV za 1.pol. 2013
6. Směrnice obce
7. Návrh na úpravu rozpočtu č.3/2013
8. Smlouvy
9. Pozemky
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
2. ZO schválilo program jednání - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – pí Slabá Janoutová – 7x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh - pí Táborská, pí Vaňková – 7 x pro, 0 x proti, 0 x 
zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění minulého usnesení.
5. ZO bere na vědomí zápis výsledku Finančního výboru v PO ZŠ a MŠ Miličín a 
Obce Miličín za 1.pol.2013.  Závěr – bez závad.
6. ZO bere na vědomí zápis výsledku Kontrolního výboru v PO ZŠ a MŠ Miličín a 
Obce Miličín za 1.pol. 2013. Závěr – závady nezjištěny.
7. ZO projednalo a odsouhlasilo Směrnice Obce Miličín  č.2/2013 a č. 3/2013 – 
7x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8. ZO odsouhlasilo návrh na úpravu rozpočtu č.3/2013 – 7x pro, 0 x proti, 0 x 
zdrženo.



9. ZO odsouhlasilo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny číslo:13-
CEZDI-05054170  -  7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
10. ZO projednalo žádost  o prodloužení či obnovení nájemní smlouvy 
z 1.3.2003 na zemědělské pozemky ve vlastnictví Obce Miličín. ZO odsouhlasilo 
prodloužení nájemní smlouvy do 30. 9. 2013 -7x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Dále 
ZO odsouhlasilo vyvěšení záměru na pronájem těchto pozemků - 7x pro, 0 x 
proti, 0 x zdrženo.
11. ZO odsouhlasilo zachování výše nájemného na pronájem části pozemku pč. 
1295/27 a část pč. 2347, pč. 1295/29  v KÚ Miličín do 30.6.2014 -7x pro, 0 x 
proti, 0 x zdrženo.
12. ZO odsouhlasilo návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 
děl VP-2013-107315 s OSA - 7x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
13. ZO projednalo žádost  o směnu cesty do Kahlovic a do Kahlovické Lhoty, 
pozemky pč.122/13 a 122/15 a část pozemku 124/2, cesty vedoucí k hájovně 
v lokalitě Zatraň v Nových Dvorech pč.426/1 a pč.426/3 v KÚ Petrovice u 
Miličína a dále sjednocení pozemků pč. 86/4 a pozemku pod stavbou st.83. ZO 
žádost projednalo a má zájem řešit tuto vzniklou situaci.
14. ZO projednalo žádost  o řešení situace s odpadní vodou, která teče přes 
jeho pozemek pč.89/2 v KÚ Miličíně. ZO žádost projednalo žádost a vzniklá 
situace má dlouhodobé řešení a už je v řešení s projektantem.
15. ZO projednalo žádost  na  úpravu dešťové  kanalizace,  situace se řeší 
s projektantem.
16. ZO projednalo žádost  o brzké pročištění potrubí pod komunikací vedoucí ze 
silnice Miličín – Mladá Vožice. ZO žádost projednalo a má zájem řešit tuto 
vzniklou situaci.
17. ZO projednalo žádost SDH Petrovice o finanční příspěvek na Den dětí. ZO 
schválilo žádost a Smlouvu o poskytnutí ne-investičního příspěvku ve výši 
2.000,- Kč - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
18. ZO projednalo žádost Okrašlovacího spolku Miličín o finanční příspěvek na 
1. ročník Miličínských hudebních slavností, plánovaných na 20.7.2013. ZO 
schválilo žádost a Smlouvu o poskytnutí ne-investičního příspěvku ve výši 
5.000,- Kč - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
19. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o povolení čerpání 
prostředků z rezervního fondu – č.j. 170/13 z 14.6.2013 - 7 x pro, 0 x proti, 0 x 
zdrženo.



20. ZO bere na vědomí informace od předsedy Školské rady o funkci Školské 
rady s nabídkou úzké spolupráce s OÚ Miličín. Dále bere na vědomí umístění 3 
schránek Školské rady pro podněty, náměty, připomínky, otázky od  09/2013 
v ZŠ a MŠ Miličín, družině a obecní knihovně20. ZO bere na vědomí přerušení 
provozu mateřské školky od 15.7. do 31.8. 2013.
21. ZO bere na vědomí stanovení příspěvků rodičů žáka MŠ na částečnou 
úhradu ne-investičních nákladů v MŠ ve školním roce 2013/2014 z částky 200,- 
na 250,-Kč.
22. ZO bere na vědomí Mistrovství ČR juniorů a mladých jezdců ve dnech 5.7.-
7.7. 2013.
23. ZO bere na vědomí schůzku dne 16. 7. 2013 se v zasedací místnosti 
Obecního úřadu, která se bude konat za účasti zástupce společnosti Quo. Cílem 
schůzky je potvrzení počtu reklamních poutačů a jejich umístění na jednotlivých 
místech v obci. Současně bude možné zadat hromadnou objednávku, což by 
mělo všem ušetřit čas při přípravě podkladů a komunikaci s Quo. 
24. ZO bylo seznámeno s návrhy na výši příspěvků na Mikroregion Džbány 
a Posázaví pro rok 2014. 
25. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8739 s Vodafone ČR,a.s.,
 – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
26. ZO projednalo nabídky na opravu místních komunikací.  ZO vybralo cenovou 
nabídku fi. Vialit , vybrány byly komunikace, které se letos budou realizovat- 7 x 
pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
27.ZO projednalo nabídky na výměnu dveří a oken v obecních budovách. ZO 
vybralo cenovou nabídku  fi. Todok a současně schválilo smlouvu o dílo č. 
260/2013 – 7x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. 
28. ZO bere na vědomí další ZO dne 28. 8. 2013 od 19 hod.

V Miličíně dne 26. 6. 2013

Zapsala: Jana Slabá Janoutová


