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JSME SOUČÁSTÍ NOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční
skupina Voticko. Ustavující schůze se uskutečnila ve středu
17. června v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.
Mezi členy spolku (MAS Voticko má statut zapsaného spolku)
jsou obce ORP Votice (vyjma Jankova), Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Voticko, hasičské, sportovní a další zájmové spolky, obecněprospěšná společnost, podnikatelé a jeden aktivní občan.
Místní akční skupině bude předsedat zvěstovský starosta Karel Babický, místopředsedy
byli zvoleni soukromý zemědělec Jiří Kříž a Jaroslav Kmoch ze spolku Železnice Česká
Sibiř. Dále byli zvoleni členové a předsedové výběrové komise a monitorovacího a
kontrolního výboru. Celkem je v orgánech Místní akční skupiny Voticko zastoupeno 17
z 41 členů, a to podle kritérií, stanovených pro složení orgánů místních akčních skupin.
Tváří Místní akční skupiny Voticko je manažerka Bc. Nikola Tupá. Ta novou MASku
připraví na certifikaci, při níž bude prokazováno, že organizace plní standardy
vyžadované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a že je schopna plnit požadavky,
kladené na místní akční skupiny. Bude také pracovat na Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027 a definovat potřeby
našeho regionu. „Předpokládáme, že po nezbytných administrativních úkonech bude
naše místní akční skupina vypisovat výzvy pro žadatele o evropské peníze a následně
vybraným projektům přerozdělovat finance z evropských fondů v roce 2022,“ uvedla
manažerka Bc. Nikola Tupá.
Nová místní akční skupina má před sebou mnoho práce. Její předseda Karel Babický
je ale přesvědčen, že tato práce se Voticku rozhodně vyplatí. A nejde pouze o již
zmíněné evropské peníze. „Dosud jsme ani v rámci obcí ani mikroregionu příliš
nepracovali s podnikatelskou sférou, věřím, že i díky místní akční skupině se podaří
tento sektor oslovit a nabídnout mu oboustranně prospěšnou spolupráci,“ uvedl.
Pozn.: Mezi ustavující členy patří mj. Obec Miličín, Tělovýchovná jednota Sokol Miličín
(fotbalisté), Tělocvičná jednota Sokol Miličín (sokolovna) a Klas Petrovice.
Bc. Nikola Tupá
manažerka Místní akční skupiny Voticko
tupa@mikroregionvoticko.cz
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VŠEM DĚTEM Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
PŘEJEME PRÁZDNINY PLNÉ KRÁSNÝCH
A NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ

ROZLOUČENÍ DEVÁTÉ TŘÍDY SE ŠKOLOU
Ve čtvrtek 18. června jsme se s letošními deváťáky sešli v odpoledních hodinách ve
škole, abychom společně strávili noc ve školní družině. Přidala se k nám i paní
ředitelka M. Škramlíková. Koronavirus nám překazil školní výlet a tak se žáci rozhodli,
že se „rozloučí se školou ve škole“. Navzdory chladnému a deštivému počasí jsme si
opekli výborné špekáčky z Rančerských specialit a žáci trávili čas vzpomínáním na
rošťárny, které třída za 9 let ve škole provedla. Večer jsme si objednali pizzu a hráli
aktivity. Po setmění pak následovala ve škole hra na schovávanou, na kterou se
všichni těšili. Budova působila v úsporném osvětlení téměř strašidelně a tak jsme toho
s p. ředitelkou využily a žáky malinko postrašily. V družině jsme se pak pohodlně
vyspali a ráno společně posnídali. Po celé přespání jsme si hlavně povídali a užívali
si společně strávených chvil. Sledování filmů a mobilních telefonů se nekonalo.
Doufám, že tento způsob vzájemného rozloučení se stane novou tradicí miličínské
školy.
Blanka Kocourková, třídní učitelka.
Chcete zmoudřet? Můj ty světe!
Otevřete knížku – čtěte!

PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA ČTENÁŘE

Jiří Žáček

Na úterý 16. června byli do knihovny pozváni
letošní prvňáci na tradiční červnovou akci
„Pasování prvňáků na čtenáře.“
Bývá to slavnostní okamžik, kdy prvňáci v knihovně nejprve splní tři úkoly – hádají
pohádku, předvedou, že se naučili v první třídě číst a složí čtenářský slib. Po splnění
úkolů paní knihovnice, pověřená panem králem z Knihovnické pohádky, všechny
přítomné prvňáčky pasuje mečem na právoplatné čtenáře. Každý čtenář obdržel
diplom, knihu od Jaroslavy Pospíšilové Vrabčí příběhy a balíček pro radost.
Tentokrát nám zpestřil program hudební doprovod- na flétnu nám zahrála Nelinka
Imramovská. Děti odcházely z knihovny s úlevou, že vše dobře dopadlo. Fota z akce
budou zveřejněna na webu knihovny.
Jitka Strusková
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Foto:J.Plačková

ODBORNÉ UČEBNY ZŠ MILIČÍN

ZŠ MILIČÍN ZÍSKÁ NOVÉ PROSTORY
Obec Miličín získala v roce 2019 dotaci na vybudování odborných učeben
v areálu ZŠ. V rámci projektu realizovaného v roce 2020 vzniknou v přízemí
budovy školy odborné učebny zaměřené na výuku cizích jazyků a polytechniky.
Nově vybudované učebny budou v rámci projektu vybaveny novým nábytkem
a tematickými učebními pomůckami. Současně bude vybudováno bezbariérové
WC, kterým škola do současné doby nedisponuje. V rámci projektu bude
doplněna zeleň v areálu školního dvora.
Předpokládané náklady akce činí cca 2,3 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace
prostřednictvím realizace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Místní
akční skupiny (MAS) Posázaví prostřednictvím výzvy č. 6 – Vzdělávání činí
1 999 905,80 Kč. Ostatní prostředky jsou hrazeny z rozpočtu obce Miličín.
Projekt je spolufinancován z Evropské unie ve výši 95 % uznatelných nákladů
akce.
Registrační číslo projektu je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011789.
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DEVÁŤÁCI ZVLÁDLI SCHODY SKVĚLE
V Miličíně je moc hezká tradice, že se deváťáci poslední školní den předvedou na
venkovním schodišti školní budovy, rozloučí se s učiteli a mladšími spolužáky a slavnostně
vykročí vstříc středoškolské budoucnosti. Snad všichni z Miličína „schody“ znají, diváci se těší
na nějaké novinky, fotí, nahrávají a zasvěceně hodnotí průběh.
Tato událost zaměstnává mozky žáků dlouho dopředu. Nejpozději v osmé třídě si už
plánují, jaká bude napřesrok jejich hudba, kdo bude s kým ve dvojici, koho pozvou jako
pomocníky, zvukaře a fotografy, jaká bude šerpa a v čem půjdou. Nejméně starostí mají
s proslovem – to se přeci zvládne v hodinách češtiny, po přijímačkách už je na to času
spousta. Jenže ouha – letošní koronavirové uzavření školy znemožnilo debaty ve třídách,
zrušilo posílání psaníček pod lavicí, dohadování se o přestávkách a vybírání nejlepších šatů
na mobilních aplikacích před odpoledkou. Vypadalo to, že shromáždění na schodech nebude
možné. Když začali zase deváťáci (čtyři) chodit v květnu do školy, měli hlavu plnou starostí
s přijímačkami. Ale pak se dozvěděli, že „schody“ budou! Radost se střídala se zděšením –
nemám šaty! nemám boty! kdy budeme nacvičovat? jak se sejdeme? co když všichni
nepřijdou? nemáme proslov a nemáme na něj čas!
Jenže nakonec se ukázalo, že nic není problém a letošní deváťáci se předvedli jako
mistři improvizace. Nekonaly se týdny domlouvání, trénování a cvičného pochodování po
schodech, veršovaný proslov sfoukli asi za půl hodiny a učitelskému sboru daly první a
zároveň poslední pokyny asi tak tři minuty před začátkem akce. A jak to dopadlo? Doufám,
že jste se přišli podívat a zjistili, že skvěle. Našich jedenáct absolventů v krásných šatech a
oblecích elegantně a důstojně opustilo základní školu po hlavních schodech a s elánem
vstoupilo do další části svého života, k čemuž jim přejeme hodně sil a štěstí.
K. Týleová, ZŠ Miličín
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SOKOL ZAČÍNÁ ŽÍT
Všichni budeme na jaro roku 2020
vzpomínat hodně dlouho.
Nečekané události, se kterými jsme
se
museli
vyrovnat,
prověřily naše povahy a charaktery.
Ne každý ustál vzniklou
situaci a mediální masáž s ní
spojenou. Naštěstí u nás
nikdo neviditelným Covidem neonemocněl a život se pomalu vrací do normálu. Lidský
mozek má tu skvělou vlastnost, že postupně vytěsňuje špatné a nepříjemné věci.
Věřím, že většina z nás bude v budoucnu na toto období vzpomínat jako na dobu, kdy
jsme se zastavili, nadechli a uklidili doma i v sobě.
Po vynuceném „domácím vězení“ začíná být živo i na hřišti pod sokolovnou. Již od
června se tu pravidelně schází nohejbalisté i volejbalisté a připravují se na tradiční
turnaje, které zde proběhnou.
Hřiště je především pro sokoly, ale přijít sem může každý občan s dobrými úmysly.
Slouží hlavně ke sportování, ale i k setkávání přátel a známých. Údržba stojí nemalé
úsilí, snažíme se hřiště neustále zvelebovat a budeme velice rádi, když si každý po
sobě před odchodem uklidí své věci.
Velice mě těší, že zde často slyším hlasy naší mládeže, která se tu schází, sportuje,
povídá si a když je třeba, tak i pomůže.
Závěrem bych chtěla poděkovat sousedům z Točevovky za celoroční údržbu hřiště a
bratru Kobrčovi za zvelebení prolézačky pro děti. Přijďte se k nám podívat na některou
z následujících akcí, určitě nebudete litovat.
1.srpna

-

Dětský den

29. srpna -

O pohár starosty Miličína - volejbalový turnaj

19. září -

Memoriál Václava Babického - nohejbalový turnaj

středa - nohejbal,

čtvrtek - volejbal

I.Čeňková, jednatelka

Staronová dětská prolézačka pod sokolovnou
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Foto: Irena Čeňková

OCHOTNÍCI
Miličínští ochotníci s lítostí oznamují, že z důvodu nepříznivé situace ve světě a v
České republice se rozhodli své divadelní vystoupení přesunout z podzimu 2020 na
jaro. Premiérové představení se tedy nebude konat v září, ale až v dubnu 2021.
Věříme, že se situace bude jen zlepšovat a sejdeme se v místní sokolovně v
hojném počtu na premiéře hry Podařené panstvo a společně si toto setkání užijeme.
Celý divadelní spolek se na vás těší. Doufáme, že nás přijdete podpořit, zasmát se a
pobavit.
Vlasta Kořínková

PRAVIDELNÁ RUBRIKA LITERÁRNÍHO „OKÝNKA“
Léto je časem výletů a cestování, a proto jsem měla v úmyslu představit čtenářům
některou ze zajímavých naučných knih nebo encyklopedií. V nedávných dnech jsem
ale často slyšela od kolegyň a přátel, jak se těší na dovolenou, odpočinek a že by se
rádi přečetli pohodovou knihu či se podívali na nějaký příjemný, oddechový film.
Rozhodla jsem se proto, že Vám dnes představím knihu, kterou si opakovaně čtu o
dovolené, a film, který jsem už viděla několikrát a přesto se k němu opakovaně vracím.
Knihy Agathy Christie jsou známy po celém světě. Mnoho fanoušků „královny
detektivek“ - jak je často nazývána – má ve svých knihovnách ucelené edice jejich děl.
Agatha Christie ale svým osobitým a čtivým stylem napsala i vlastní životopis.
Spisovatelka na něm pracovala s přestávkami patnáct let. Kniha byla vydána
v originále v r. 1977, rok po její smrti. V českém překladu pak poprvé v r. 1987, vydání
v r. 2013 bylo doplněno o fotografickou část. Agatha Christie ve svém životopisu
barvitě líčí dobu a prostředí svého dětství, dospívání a uvedení do společnosti,
poznamenané viktoriánskou výchovou. Nevyhýbá se svým dvěma manželstvím.
Popisuje, jak a kde získala znalosti medicíny, toxikologie, archeologie, které přenesla
do svých příběhů. Pokud máte rádi jako já atmosféru jejích příběhů, mohla by se tato
kniha stát příjemným společníkem na sluníčku u vody.
Těm, kteří si chtějí odpočinout u filmu, doporučuji podívat se na úsměvné příběhy o
přátelství a lásce v důchodovém věku „Dej si pohov, kámoši“. Už herecké obsazení
stojí za to, v hlavních rolích Jack Lemmon, Walter Matthau a Ann-Margret, v druhém
dílu i Sophia Loren.
Recenze a ukázky k oběma filmům můžete najít v Česko-Slovenské filmové
databázi:
https://www.csfd.cz/film/14285-dej-si-pohov-kamosi/prehled/
https://www.csfd.cz/film/14284-dej-si-pohov-kamosi-2/prehled/

A příště snad encyklopedie...
.

Blanka Kocourková
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…Střípky z rodinné kroniky
Babička „Bláhova“- druhá manželka Polce – byla žena vážná a měla jistě nemalé
starosti v rodině i domácnosti. Na živnosti žili spokojeně. Dědeček obchodoval rybami,
které až do Prahy dovážel. Děti vedl tak, aby se nebály a byly samostatné. Prý to neb
ono vyvedl na zahradu, ukázal cestu do vesnice, kudy má jíti přes lesy a v určité
vesnici vyříditi nějaký vzkaz. Ve své živnosti byl až příliš poctivý a nikdy nezbohatl.
Pokud jezdívali formani, byla hospoda „zlatý důl“.
Když po válce 1866 byla vystavěna dráha císaře Františka Josefa ku Praze
v r.1867-72, život v Miličíně rychle upadal a tím i hostinská živnost dědečka.
Vypravovala babička Ema a teta Máry, že dráha byla původně vyměřena na Milčín po
úpatí hory Kalvarie, kde v sousedství chalupy měla být stanice. Inženýři, kteří ji
vyměřovali, stravovali se a bydleli v různých hostincích v Miličíně. Když přešli do Votic,
dopsal prý kterýsi hostinský z Milčína svému známému hostinskému do Votic, že tip
áni mají hodně peněz, aby si je „přitáhl“. Inženýři se to však dozvěděli a řekli si: „Když
jsou miličínští takoví, povedeme trať hodně daleko od Milčína.“
Dědeček Polc prý vzal 200 zlatých, které měl doma, běžel za inženýry a prosil je,
aby dráhu vedli Milčínem. Bylo to marné. Teta Otta říkala, že oběhl ještě měšťany
miličínské, aby každý něco přidal, že snad s větším obnosem se to přece podaří.
Měšťanům to však bylo jedno a nepřispěli. Tak prý dráha se velikým obloukem ke
Střezimíři se Miličínu vyhnula. Těžko o tom dnes souditi. Jisté je, že trať k Milčínu by
měla veliké stoupání a proto první projekt padl a dráha vyměřena tak, aby se využilo
vhodnějšího terénu, třebas u Stupčic musel být vylámán v kopci hluboký příkop, jímž
trať vedena.
Děkujeme za laskavé zapůjčení rodinného pokladu – kroniky.
Zpracovala Jana Plačková

___________________________________________________________________

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU PLÁNOVANÉ AKCE:
Benešovská hasičská liga v požárním útoku
se koná v neděli 23.8.2020 od 11:00 hodin v Malovicích.
Předsoutěžní párty pak v sobotu 22.8.2020 od 20:00 hodin taktéž v Malovicích.

7

Diakonie Broumov, sociální družstvo
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek :













Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby
dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Více na : www.diakoniebroumov.cz, nebo

DEN / MÍSTO:
ČAS:

www.facebook.com/broumovdiakonie

27.7. – 29.7. 2020 / CHODBA OÚ MILIČÍN

PO ………………. 7:30 – 18:00
ÚT .……………… 7:30 - 16:00
ST ………………. 7:30 – 17:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ SOKOL MILIČÍN z.s. – fotbalisté
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 25. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ
KOPANÉ MEMORIAL RUDOLFA PILZE

KTERÝ SE KONÁ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 11.7.2020 OD 8.00
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Informace z Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce (ZO) po projednání předložených návrhů přijímá následující
usnesení:
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Zíka, p. Rytíř,
Ing. Brožek, Ing. Trefil, p. Cikhart, p. Štégr
Ověřovatelé zápisu: p. Cikhart, Ing. Trefil

zapisovatel: Matoušková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání

– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

3. Zapisovatel – návrh – Matoušková – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p. Cikhart, Ing. Trefil
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 27. 5. 2020
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026382/VB/1 Miličín-trafo, kNN-parc.č.
1295/27 s firmou Petr Kadlec-ELEKTRO-KOVO se sídlem A. Dvořáka 413, 259 01
Votice pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění IZ-12-6001971/VB/02C Lovčice VN4251, Voračice-VNp.č. 250/1 s firmou ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., se sídlem Polní 450, 252 29 Lety u
Dobřichovic pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 4/2020
.
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7. ZO projednalo a vydává nový Řád veřejného pohřebiště na území obce Miličín, na
základě předchozího souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 9.6.2020
č.j. 079483/2020/KUSK.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. ZO projednalo a schválilo Smlouvy o pronájmu hrobových míst dle nového Řádu
veřejného pohřebiště obce Miličín - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.1. ZO projednalo a schválilo pronájem části obecního pozemku p.č. 1295/29 v k.ú.
Miličín o výměře 70 m2. Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 1 x proti, 0 x zdrženo.
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9.2. ZO projednalo a schválilo žádost o prodloužení výpovědi z nájemní smlouvy na
část obecního pozemku p.č. 1295/29 v k.ú. Miličín k 31.12.2020. Po skončení nájemní
smlouvy bude stavba odstraněna a pozemek uveden do původního stavu
.
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
9.3. ZO schválilo prodej obecního pozemku pč. 1989/8 v k. ú. Miličín o výměře 29
m2; žádost o prodej obecního pozemku pč. 1989/9 v k. ú. Miličín o výměře 36 m2;
žádost o prodej obecního pozemku pč. 1989/10 v k.ú. Miličín o výměře 31 m2 a
prodej obecního pozemku pč. 1989/11 v k. ú. Miličín o výměře 30 m2; žádost o prodej
obecního pozemku pč. 1989/13 v k. ú. Miličín o výměře 31 m2; žádost o prodej
obecního pozemku pč. 1989/14 v k. ú. Miličín o výměře 43 m2; žádost o prodej
obecního pozemku pč. 1989/15 v k. ú. Miličín o výměře 9 m2. Jedná se o
předzahrádky a vjezdy k nemovitostem, které mají žadatelé zaploceny. Nebylo
námitek proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.4. ZO schválilo prodej části obecního pozemku pč.1989/1 v k. ú. Miličín o výměře
cca 14 m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru. Žadatelé si na své vlastní
náklady nechají pozemek geometricky zaměřit.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.5. ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku pč.1989/12 v k. ú. Miličín o
výměře 32 m2. ZO souhlasí s vyvěšení záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.6. ZO projednalo žádost o směně části pozemku pč. 617 za část pozemku st. 76/1 v k.ú. Petrovice u Miličína o výměře cca 20m2 a prodej části obecního pozemku
pč. 617 o výměře cca 200m2 k.ú. Petrovice u Miličína a souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.7. Na úřední desce byl vyvěšen záměr pachtu nemovitých věcí – pacht obecních
pozemků zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov.
9.8. ZO na základě výběrového řízení na pacht pozemků přijalo cenovou nabídku
firmy, která splnila podmínky vyvěšeného záměru, záměr byl vyvěšen na celek
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.9. ZO bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j.
069801/2020/KUSK ze dne 18. 6. 2020), podle kterého lze vyloučit významný vliv
návrhu obsahu Změny č. 1 územního plánu Miličín na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a že Orgán posuzování vlivů na
životní prostředí nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu
Miličín na životní prostředí (tvz. SEA) v příloze č.1 tohoto usnesení (příloha k dispozici
a stránkách Obce)
9.10. ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) pořízení Změny č. 1 územního plánu Miličín
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.11. ZO schvaluje obsah Změny č. 1 územního plánu Miličín, uvedený v příloze č.2
tohoto usnesení (k dispozici na stránkách Obce)
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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9.12.ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce
o pořizování Změny č. 1 územního plánu Miličín – příloha č. 4 tohoto usnesení (k
dispozici na stránkách Obce)
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.13. ZO stanovuje, že Změna č. 1 územního plánu Miličín bude pořízena tzv.
zkráceným postupem dle ust. § 55a a násl. stavebního zákona
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.14. ZO stanovuje, že určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 územního plánu
Miličín bude starosta obce Václav Karda
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.15. ZO podmiňuje v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení Změny
č. 1 územního plánu Miličín finanční spoluúčastí jednotlivých jejích navrhovatelů
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.16. ZO schválilo prodej pozemku par. č. 787/9 v k. ú. Miličín, pozemek bude prodán
s věcným břemenem, cena za stavební pozemek je 800,-Kč za 1m2 včetně DPH.
Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.17. ZO projednalo a zamítlo žádost o směnu nebo směnu s doplatkem pozemků
p.č. 1293/84 o výměře 160 m2 a p.č. 1293/83 o výměře 187m2 s částí pozemku
1293/64 v k.ú. Miličín. Starosta obce byl pověřen k jednání s majitelem pozemků o
koupi pozemků - pozemky jsou vedeny v územním plánu jako „Dopravní
infrastruktura – silniční“
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.1. ZO projednalo a zamítlo Dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu plochy ze dne 1.
4. 2004 s firmou BigBoard Praha, a.s. se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
.
- 5 x pro, 4 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO schválilo ukončení nájmu ke smlouvě na pronájem plochy ze dne
1.
4. 2004 na p.č. 2353 v k.ú. Miličín za účelem umístění reklamního zařízení s firmou
BigBoard Praha, a.s. se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4. Termín konce nájmu
je k 31. 12. 2020
- 5 x pro, 4 x proti, 0 x zdrženo
10.3. ZO vzalo na vědomí protokoly z kontrol FV a KV u PO ZŠ a MŠ Miličín a Obce
Miličín za I. pololetí 2020.
10.4. ZO projednalo a schválilo přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti pro ZŠ a MŠ Miličín
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.5. ZO projednalo a schválilo povolení čerpání prostředků z rezervního fondu
v případě, že na úhradu nákladů spojených se zabezpečením úprav ve školní
budově nebude stačit financování z běžné provozní dotace
.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.6. ZO projednalo Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice provozně
technického zaměstnance obce Miličín. Z přijatých žádostí zastupitelé vybrali
nejvhodnějšího uchazeče.
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10.7. ZO projednalo a zamítlo žádost, podanou za prominutí poplatku za odpady
pro nemovitost Miličín ev.č.7
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
11. Další zasedání ZO bude 26. 8. 2020 od 18 hod
Zapsala: p.Matoušková

VÝZVA
 u příležitosti plánované výstavy k stoletému výročí včelařského spolku Miličín
hledáme k zapůjčení staré fotografie včelařů a včelínů na Miličínsku.
Za včelařský spolek Miličín a okolí Petr Písařík, kontakt 602 454 836,
e-mail: janpisarikvotice@seznam.cz
 prosíme občany, kteří ještě neodevzdali podepsaný souhlas s instalací čipu
na popelnice, aby tak učinili
 prosíme občany kteří nebyli zastiženi doma při odečtu vody, aby stav
vodoměru nahlásili na OÚ
 sokolské členské známky jsou k vyzvednutí u p.Struskové v obecní knihovně;
aktuální informace lze také najít na facebokovém profilu TJ.Sokol Miličín

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea :
paní MarieTrefilová 80 let
paní Marie Brožková 90 let
pan Červenka Stanislav 80 let
Přejeme pevné zdraví !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Miličínský zpravodaj č.7/2020. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci.
Vydává Obec Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786 Ev. č.: MK ČR E 23911
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