Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Milostín, konaného dne 27.05.2020
od 18.30 hodin v místní sokolovně, Milostín čp. 115

Přítomni: p. Bařtipán Václav, Bóhmová Martina, Čermák Miroslav, Kloub Jaroslav,
Palkoska Zbyněk, Pešek Jiří, Vágner Milan
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Zasedání zahájil starosta Jiří Pešek (dále jen předsedající). Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 a § 92 odst.l zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže je schopné
usnášení ( §92,odst.3 zákona o obcích ).
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce od 18.5.2020 do 27.5.2020. K návrhu programu starosta obce vznesl návrh na
doplnění jednoho bodu programu a to bodu „nebytový prostor čp. 34 (hospoda)44. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje následující program zasedání:
2) Ověření zápisu ze zasedání ZO 30.12.2019
3) Rozpočtové opatření č. 1/2020
4) Návrh závěrečného účtu Obce Milostín za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Milostín za rok 2019
5) Účetní závěrka Obce Milostín za rok 2019
6) Ceník věcných břemen zřizovaných na obecních pozemcích
7) Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko v územním obvodu obce Milostín
8) Nebytový prostor čp. 34 „hospoda44
9) Informace starosty
10) Diskuze
11) Závěr
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí Bóhmovou a p. Vágnera a zapisovatelem
Radku Kučerovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín určuje ověřovateli zápisu pí Bohmovou a p. Vágnera
a zapisovatelem Radku Kučerovou.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno.

2) Ověření zápisu ze zasedání ZO konaného 30.12.2019
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu ze zasedání 30.12.2019 pana Čermáka a pana
Palkosku, aby se k zápisu vyjádřili. Oba ověřovatelé potvrdili, že zápis je bez závad.

3) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starosta informoval, že ve své kompetenci schválil rozpočtové opatření č. 1/2020. Opatření se
dává zastupitelům na vědomí. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno vyšší pořizovací cenou
autobusové čekárny „V Parku“ než s jakou bylo kalkulováno v rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno.

4) Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
Předsedající konstatoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce
od 9.3.2020 do 27.5.2020 včetně elektronické úřední desky, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Tuto kontrolu provedly pracovnice odboru
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Před hlasováním byla dána možnost se přítomným občanům a
zastupitelům vyjádřit - nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy kontrolorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milostín za rok
2019 „bez výhrad“.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno.

2

Zdržel se: 0

5) Účetní závěrka Obce Milostín za rok 2019
Předsedající konstatoval, že účetní závěrka je nedílný celek účetních výkazů Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty a Příloha sestavené ke dni 31.12.2019 a byly vyvěšeny na webových stránkách
obce od 9.3.2020 do 27.5.2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům se vyjádřit. Nikdo se nevyjádřil.
Dále předsedající konstatoval, že zastupitelstvo obce Milostín nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 Vyhlášky č. 220/13 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Výsledek hospodaření
za rok 2019 po zdanění byl Kč 1 794 423,43.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje účetní závěrku obce Milostín za rok 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno.

6) Ceník věcných břemen zřizovaných na obecních pozemcích
Předsedající konstatoval, že návrh ceníku obdrželi zastupitelé písemně. Navržený ceník bude
přílohou tohoto zápisu. Starosta konstatoval, že zastupitelé obdrželi návrh sazebníku písemně.
Před hlasováním byla dána možnost se vyjádřit. Pí Bohmová se dotázala, proč se ceník
schvaluje - předsedající odpověděl, že to je pro fyzické a právnické osoby, kteří chtějí uložit
své inženýrské sítě na obecní pozemky, aktuálně se to týká ČEZu.
Návrh usnesení:
ZO Milostín schvaluje ceník úhrad za zřízení věcných břemen - služebnosti na nemovitostech
ve vlastnictví obce Milostín. Ceník bude nedílnou součástí zápisu.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno.

7) Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko v územním obvodu obce Milostín
MAS Rakovnicko má schválenu působnost v územním obvodu obce Milostín na roky 20142020. Nyní požádala o prodloužení působnosti na programové období 2021 - 2027. Schválení
územní působnosti není vázáno k žádnému finančnímu ani věcnému plnění. Žádný dotaz,
návrh ani připomínka nebyly podány.
Návrh usnesení:
ZO Milostín schvaluje působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. v územním obvodu
obce Milostín pro programové období 2021 - 2027.
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Hlasování:
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno.

8) Nebytový prostor čp. 34
Předsedající předal slovo místostarostovi. Místostarosta informoval, že dle usnesení ZO ě.
56/2019 přijatého na minulém zasedání obec zaslala panu Rácovi výpověď z nebytových
prostor z důvodu jejich nevyužívání jako občerstvení. Po obdržení odpovědi od právního
zástupce pana Ráče a po poradě s právníkem obec vzala podanou výpověď zpět. Dne
11.3.2020 bylo panu Rácovi zasláno upozornění na porušování nájemní smlouvy z důvodu
nevyužívání nebytového prostoru jako občerstvení, avšak z důvodu vládou ČR vyhlášeného
nouzového stavu a následně uzavření všech provozoven od 13.3.2020, bylo toto upozornění
již bezpředmětné.
V současné době p. Rác požaduje Kč 50 000,—za vybavení hospody - viz seznam zaslaný
zastupitelům. Starosta informoval, že věci uvedené v seznamu jsou značně opotřebované,
možná některé i nefunkční a ve své podstatě mají nulovou hodnotu a navrhl, aby obec za Kč
30 000,-- odkoupila pergolu včetně zámkové dlažby.
Předsedající požádal zastupitele, aby se k dané situaci vyjádřili.
p. Vágner navrhuje odkupní cenu Kč 30 000,—s tím, že vnitřní vybavení p. Rác vyklidí, p.
Bohmová souhlasí s navrženou cenou Kč 30 000,—
dotaz z řad občanů - co bude s hospodou až se p. Rác vyplatí - předsedající odpověděl, že
v rozpočtuje počítáno s rekonstrukcí v ceně Kč 400 000,—
Po proběhlé neřízené diskuzi předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje odkoupení pergoly před čp. 34 včetně zámkové dlažby
a 3 ks stolů a 6 ks lavic pod pergolou za cenu Kč 30 000,—.
Hlasování:
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.

9) Informace starosty
•

dopis od Českých drah od p. Beránka - žádost o neprodlené odstranění závad na
mostu ohrožující provoz veřejné dopravy - předsedající přečetl text odpovědi, která
byla zaslána p. Beránkovi, ten potvrdil, že odpověď je dostatečná - dle textu dopisu od
p. Beránka si na stav mostu stěžoval zastupitel p. Bařtipán - předsedající se tázal p.
Bařtipána proč neoznámil, že České dráhy na základě jeho informace budou provádět
prohlídku stavu mostu, které se p. Bařtipán zúčastnil a proč si na stav mostu
nestěžoval již dříve, kdy most byl v daleko horším stavu než nyní - na to pan Bařtipán
odpověděl, že si může stěžovat, dále se p. Bařtipán tázal, zda-li je na opravu mostu
projekt - předsedající odpověděl, že při výměně plechů není zasahováno do mostní
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•

•

•
•

•

konstrukce a proto projekt není potřeba, dále proběhla neřízená diskuze na toto i jiné
téma
jízdní řád autobusů - občané měli možnost zaslat písemné připomínky - doručena
byla pouze jedna připomínka - navržený spoj v 11.15 zachovat na původních 11.00 h
z důvodu využívání mateřskými školami
VSOR - předsedající informoval, že s místostarostou byli najednání na VSORu u ing.
Čermákové a ing. Marešové, předsedající dále přečetl variantní technickoekonomickou studii, kterou zpracovala ing. Veronika Marešová
Na sekání trávy 2 pracovníci na !4 úvazek
Pokáceny smrky u čp. 97, prořezány stromy na hřbitově a za sokolovnou, čp. 97
opravena střecha včetně komínů a klempířských prvků, márnice nová střešní krytina
vč. Latí a folie, zbudování nájezdu do „koupaliště44- zhotovil zastupitel p. Vágner,
čištění koupaliště provedl starosta s místostarostou, na závěr se přidali hasiči, Marius
Pedersen začal účtovat ruční dotřídění separovaného odpadu
Žádost pí Hájkové z Povlčína - žádá o směnu pozemků 118 m2 pí Hájkové za 110 m2
obecních - předsedající navrhl hlasovat o usnesení - pí Bóhmová odmítla hlasovat o
něčem o čem neví - po diskuzi předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje zveřejnit záměr směny pozemků část 714/2 za
část 706/6
Hlasování:
Pro:

4

Proti: 2

Zdržel se: 1

Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.
•

Na dětský koutek byl instalován venkovní betonový stůl na stolní tenis

10) Diskuze
Paní Bóhmová se ptala, zda-li jsou již známy podrobnosti o projektu na úpravu sítí ČEZ a
veřejného osvětlení - předsedající odpověděl, že cena známa ještě není.
Pí Bóhmová informovala, že kompletní zápis SDH Milostín do spolkového rejstříku byl již
odeslán na soud, po zveřejnění zápisu bude moci být dokončen převod vozidla Avia z Obce
Kounov na SDH Milostín.
Po upozornění účetní obce, že v rozpočtu pro hasiče zbývá již pouze Kč 10 000,—, protože
hasiči již vyčerpali z rozpočtu obce Kč 20 000,—na nákup uniforem, navrhla paní Bóhmová
rozpočtovou změnu ve výši 5 000,-, aby SDH Milostín mohl obdržet finanční dar Kč
15 000,—na pořízení vozidla Avia.
Zastupitel pan Bařtipán požaduje zveřejnění rozboru vody na webových stránkách.
Dotaz z řad občanů - kolik stála ptačí hnízda - odpověď Kč 2 876,—.
Proběhla neřízená diskuze o venčení psů a sbírání resp. nesbírání psích exkrementů.
Stížnosti na parkování automobilů a znečištěné komunikace.
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vy/
J-5f Závěr
Předsedající poděkoval občanům za účast a ve 20.10 h zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Ceník věcných břemen zřizovaných na obecních pozemcích

Zápis byl vyhotoven dne 01.06.2020

Zapisovatel:

Radka Kučerová

Ověřovatelé:
Milan Vágner

Martina Bohmová

dne J . J . J M . 0 ........
dne . . . Í J l l i K . . .

Starosta:
Jiří Pešek
Razítko obce:

Obec Milostín
Milostín 38, 270 04
IČO: 00244066
tel./fax 313 578 871
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