MILIČÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
I

ročník II

květen 2020
zdarma

Z OBCE
Vážení spoluobčané, celým světem stále hýbe koronavir a
problémy s ním spojené. Média přinášejí nové informace, plno
čísel, statistik a prognóz. Naše vláda vydává „jedno přikázání
za druhým“, školáci jsou jednou nohou ve škole, druhou na
prázdninách, senioři už si zvykli, kdy mají jít pro rohlíky, někteří si vykládají nařízení
vlády po svém, ale je i spoustu dalších, běžných věcí kolem nás, které je dobré
sledovat a řešit.
Jelikož stále více lidí využívá pro své
procházky naše stezky po Kalvárii, vydali
jsme se také upravit okolí Miličínského lva.
Pravdou je, že jsme trochu zaspali a zásahů
a údržby bude potřeba mnohem více.
Bohužel Kalvárie neláká jen slušné
turisty, ale i takové, kteří si pletou přírodu
s dráhou pro motokros nebo místem pro
odložení všeho nepotřebného. Boj s těmito
„turisty“ je poměrně složitý, ale i s tím si
musíme poradit.
Někteří jiní zase - zřejmě zaskočeni silou
čerstvého vzduchu - potřebují nutně doplnit
přísun kouře do plic a nedopalky pak bez
rozpaků odhodí s pocitem dobře vykonané práce do suchého porostu. Jeden takový
nedopalek pak málem způsobil, že už by se nic na Kalvárii upravovat nemuselo. Jen
díky včasnému upozornění a zásahu místních hasičů se v sobotu 25.4.2020 ve
večerních hodinách - v prostoru pod Čertovým kopytem - podařilo oheň uhasit a
zabránit mu tak v rozšíření ke kapli, kam už měl namířeno.
Pokračování na další straně

1

Dějí se kolem nás ale i pěkné věci jako
třeba přesun zastávky v podměští Miličína,
která bude ještě doplněna o moderní,
prosklený přístřešek. Výsadba nové aleje
ovocných stromů v poli mezi Záhořím a
Petrovicemi. Doplnění brzdných pruhů
k přechodům na státní silnici, i když na
etapy. A mnoho dalšího.
Radost jsem měl i z postavení máje
v Miličíně, které jsme zorganizovali
netradičně v režii Obce, jelikož nařízení
vlády neumožňovalo postavit máj tak, jak
jsme zvyklí, natož ji oficiálně hlídat. Zdálo
se nám vše jasné a i když jsou jisté tradice,
měli jsme pocit v této zvláštní době, že
nebude potřeba nic zdůrazňovat a že se
všichni budeme těšit i z toho mála, že
máme máj. Mýlili jsme se. Někomu to za to
stálo. No nic. Jsem rád, že se při porážení
nikomu nic nestalo a přeji těm, kteří si dali
tu práci, ať jim odnesený věnec, který
zdobil zaměstnanec obce, přinese mnoho štěstí a užijí ho ve zdraví.
Buďte prosím na sebe i nadále opatrní, buďte ohleduplní ke svému okolí a doufám,
že už v brzké době bude vše fungovat tak, jak jsme zvyklí.
Václav Karda, starosta

KDO CHODÍ DO ŠKOLY, TOHO NOHY NEBOLÍ
Kdo chodí do školy, toho nohy nebolí, protože
školu má doma. Žákům Základní školy v Miličíně se tak
stalo 11. března 2020, jejich učitelům o pár dnů později.
Škola byla uzavřena na základě Mimořádného opatření
MZ z důvodu ochrany před výskytem a šířením
onemocnění COVID-19.
Názory na délku uzavření škol a způsob vzdělávání byly opravdu různé, ale
nakonec všichni museli upustit od skvělých nápadů, jako je výuka na čerstvém
vzduchu na zahradě v altánu, na dětském hřišti nebo při procházce na Kalvárii.
Nařízení a vyhlášky vlády a ministerstev uvěznily všechny doma a bylo zahájeno
takzvané distanční vzdělávání, tedy výuka na dálku po internetu. Zpočátku byla pro
nás příprava výuky tímto způsobem strašně těžká a hlavně časově náročná, protože
jsme nikdy dřív neprobírali učivo prostřednictvím programu Bakaláři, kam jsme
zadávali výklad, vzkazy, odkazy a úkoly.
Pokračování na další straně
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Když jsme si trošku zvykli, zdokonalili se a náš postup schválila i Česká školní
inspekce, přestalo nám to stačit a vyhovovat, takže jsme přešli na systém pro online
vzdělávání Microsoft Teams. I my učitelé se stále učíme, za pochodu a praxí, a
snažíme se o co nejlepší spolupráci s žáky a podle potřeby i s rodiči.
A co naši žáci? Své by si k tomu měli říct oni sami - také to nemají lehké, nejsou
na takovou výuku zvyklí, potýkají se s nedostatkem techniky nebo špatným
internetovým připojením. Podle mě jich většina pracuje podobně jako při školní výuce,
někdo je pečlivý, někdo zbrklý, někdo přemýšlivý, někdo si nechává všechno na
poslední chvíli, máme žáky s lepšími výsledky než normálně, ale také několik, kteří
nespolupracují. Zatím to vypadá, že se o úspěchu či neúspěchu naší výuky budeme
moci osobně přesvědčit až v září.
Karolína Týleová, ZŠ Miličín

CO NOVÉHO V SOKOLOVNĚ
Současná situace s neviditelným Covid nepřítelem zpřetrhala
plány snad každému z nás. I v naší sokolovně se život zastavil,
ovšem ne tak docela. Jako mnoho jiných organizací či provozoven
jsme se rozhodli využít poskytnuté volno pro realizaci žádoucích a
urgentních udržovacích prací.
Nejdříve jsme svépomocně provedli nátěry obložení rohů zdí v celém objektu a
dokončíme nátěry stojanů na vaše kabáty. Podařilo se nám konečně dostihnout
našeho dvorního malíře, který z gruntu vyspravil a vymaloval vše, oč byl požádán.
Čistotou nyní září celé předsálí se schodištěm, opětovně obíleny byly zdi u schodů
vedoucím k toaletám.
Hasičský ples byl vlastně poslední společenskou událostí v naší obci a potažmo
v sokolovně. Dozvěděli jsme se o nevyhovujícím stavu pánských toalet a ačkoliv již
prošly rekonstrukcí v roce 2008, bylo nutno opět „zakročit“.
Podařilo se vyměnit umyvadla za větší a hlavně přesunout vodovodní baterii níže
tak, aby voda při mytí rukou nestříkala kolem. Štěstí, že pan sokolník našel zbytek
původních obkladů, takže po bourání vypadá vše jako netknuté. Pánské pisoáry měly
nefunkční systém splachování a odtoku – vyměněno a opraveno. Přátelé z Točevovy
ulice provedli jarní úklid na hřišti pod sokolovnou a pan sokolník také nezahálí.
Zakoupili jsme mj. ohřívač vody, který zbývá zapojit, nové žárovky a jiné potřeby
a služby, bez nichž se provoz sokolovny neobejde. A když se buduje, musí pak někdo
uklidit - naštěstí se ještě najdou dobré dobrovolnické duše.
Veškeré práce i služby ve výši třiceti tisíc korun uhradila Tělocvičná jednota Sokol
a nám se s radostným pocitem sluší poděkovat řemeslníkům a spolkovým členům za
jejich pomoc a spolupráci.
I.Čeňková, jednatelka
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Jak dlouho vydrží tyto zdi čisté, záleží jen na nás.
Foto J.Plačková

KULTURA V CORONAVĚKU V PETROVICÍCH.
Rok očekáváný pochod Kanape v Petrovicích nebude. Šlapat se mělo 9/5/20.
Nejde to, zkrátka to nejde. Jak by to také asi vypadalo. Zástup orouškovaných
výletníků, kteří po dokončení náročné trasy čekají na řízek. Ano, dostanou ho od milé
Jarky Filipové, zvedají roušku jednou rukou, řízek do úst cpou druhou rukou, ale jak
to udělat s přikousnutím chleba, třetí ruka chybí… A ta šňůra od roušky v puse taky
asi k řízku nepatří. Hospodský J. sice natočí dobrou jedenáctku, ale dostat jí skrze
roušku do krku je nad síly běžného pochodníka. Ne, přátelé, pochod Kanape
v běžném termínu nebude. Nicméně nesmutněte. Pochod letos bude. Podle všech
indicií to vypadá, že na podzim již nebude mít ta potvora Covid 19 takovou sílu, aby
přemohla 150 pochodníků. Dáme vědět a budeme se těšit s vámi.
Další zprávy…
Každá ves má svou tradici. Májka, symbol jara. U nás v Petrovicích, když je půlka
dubna, už voláme pány Švece (pro neználky – otec & syn, mistři lesní), aby někde
sehnali tu správnou májku. Pak Tom Korešů odrhne kůru a 30. dubna v podvečer
stavíme májku vysokou jak Petřínská rozhledna. To je tradice u nás. Jenže… Teď
musíme tradici porušit. Májku postavíme na Letnice, svatodušní svátky. Dříve ne. Pan
starosta, vláda, senát, Evropská komise, místní hygienická stanice - zkrátka daný
orgán určí, v kterou minutu končí nebezpečí nákazy a budeme se moci sejít. My
v Petrovicích se na to těšíme, moc těšíme !
-td-
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OBECNÍ KNIHOVNA
Milé čtenářky a milí čtenáři,

4. KVĚTNA SE PRO VÁS KNIHOVNA OPĚT OTEVŘELA
Provoz knihovny je přizpůsoben epidemiologické situaci a bude do odvolání fungovat v
omezeném režimu. Co to pro vás znamená?
o
o
o
o
o
o

před vstupem do knihovny je k dispozici dezinfekce pro každého návštěvníka
vstupujte v rouškách, maximálně po 2 osobách /netýká se rodiny/
jsou připravené krabice, do kterých se knihy vrátí a budou v 48 hodin v „karanténě“
nebude možné vrácené knihy ihned zařadit do regálů a půjčit dalšímu čtenáři
veřejný internet nebude zatím k dispozici
provozní doba zůstává beze změny

POZOR!
Pro výtvarně nadané děti i dospělé
vyhlašuji

„Soutěž o nejhezčí logo knihovny“
Vlastnoručně vytvořené návrhy loga, kde by měl být nápis Obecní knihovna Miličín,
zasílejte prosím na www.knihovnamilicin@tiscali.cz nebo vhazujte v obálce s nápisem
Knihovna do schránky před Obecním úřadem do 30. srpna.
Vítězné logo bude vyhlášeno během „Týdne knihoven“ v říjnu 2020.

Vítěz bude odměněn - jak jinak, než knihou!☺
Jitka Strusková
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KVĚTNOVÉ LITERÁRNÍ OKÉNKO
Milovníci detektivních příběhů tvoří významnou část čtenářů. Svědčí o tom
například opakovaná vydání románů Agathy Christie. V roce 2014 se na pultech
českých knihkupectví objevila kniha nového autora tohoto žánru. Vydání v anglickém
originále, které vyšlo o rok dříve, doprovázela výborná kritika, ale i spekulace, kdo je
skutečným autorem. Wikipedie k tomu uvádí následující: „Kniha byla zpočátku vydána
jako debut bývalého vojáka Roberta Galbraitha. Kritiky na knihu byly příznivé, avšak
dílo se bestsellerem nestalo. Novináři chtěli s Galbraithem udělat rozhovor, což
nakladatelství odmítlo a začaly se šířit spekulace, že jde o pseudonym. Do pátrání po
skutečném autorovi se zapojily počítačové programy, které dokážou komparací textu
alespoň přibližně určit autora. Poté, co se prozradilo, že skutečným autorem je Joanne
Rowlingová, se kniha dostala do čela žebříčků nejprodávanějších knih“.
Pro mnohé české čtenáře bylo zjištění, že autorka kultovního Harryho Pottera
napsala pod pseudonymem detektivní román, senzačním odhalením. V českém
překladu Ladislava Šenkýře, s názvem „Volání kukačky“ se kniha držela na předních
místech prodeje v celé České republice. Autorka vytvořila postavu hlavního hrdiny
spíše drsnějšího rázu, který se jmenuje Cormoran Strike a děj zasadila převážně do
proslulých londýnských čtvrtí Mayfair a Soho. Přesto, že je kniha poměrně objemná –
má přes 460 stran - četla jsem, dokud jsem nedočetla…
Pro ty, kterým se kniha líbila, je potěšující, že od r. 2014 autorka napsala další
pokračování s názvy „Hedvábník“, „Smrtící bílá“ a „Ve službách zla“. Pokud tedy máte
volný čas, zkuste se začíst. I když možná… počkejte do podzimu. Skvělá detektivka a
teplý čaj (nebo dobrá čokoláda) je moc příjemná kombinace.
B.Kocourková

.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea :

paní Marie Nedvědová 80 let
pan Jaroslav Diart 80 let

Přejeme pevné zdraví!
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100 LETÉ VÝROČÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU MILIČÍN
Upřesnění – oprava:
V mimořádném čísle Miličínského zpravodaje jsme zveřejnili článek ke stému
výročí vzniku Včelařského spolku Miličín. Bylo zde uvedeno místo setkání včelařů v
Hostinci u Kuchtů. Po pátrání v archivech a upřesnění pamětníky bylo dohledáno, že
tento hostinec vlastnila rodina Kuchtova (viz foto) až do roku 1925, poté jej koupil
p. Václav Petráň a hospodu provozoval do jejího uzavření v padesátých letech (nikoliv
do let sedmdesátých).
Pro zajímavost a doplnění uvádíme, že ke konci 19. století bylo v Miličíně
11 hospod.

Snímek z doby krátce před založením včelařského spolku. Vlevo stojící syn Kuchtů,
Otilie Smrčková ( roz. Polcová), starý Kuchta, řídící Jan L. Smrčka (1865-1926), Vlasta
Kuchtová.
Foto zapůjčeno ze soukromé sbírky.
Petr Písařík a Miroslav Dvořák
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MILÉ DĚTI, VÍTE, ŽE 10. KVĚTNA OSLAVÍME DEN MATEK?
U nás se kdysi slavil Mezinárodní den žen připadající na 8. březen, ale tento svátek
má značně pochroumanou pověst tím, že byl protlačován jako svátek žen
za socialismu.
Oproti tomu Den matek patří spíše k anglosaským svátkům. Tradičně se slaví
druhou květnovou neděli. V tento den se slaví v USA, Kanadě, v řadě zemí Evropské
unie a také v České republice a na Slovensku.
Posíláme vám srdce, abyste od srdce mohli kreslit a psát, co je pro vás důležité ve
vztahu k rodině, rodičům, lidem obecně, zálibám, zvířatům i místům
– a v neděli nezapomeňte mamince popřát…
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INFORMACE Z USNESENÍ Č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne 22. 4. 2020
1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání

– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

3. Zapisovatel – návrh – Mgr. Plačková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Ing. Rákosníková, p. Rytíř
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 26. 2. 2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Miličín za rok 2019 dle § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 včetně příloh
uvedených ve složce – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 2/2020
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.1. ZO vzalo na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na akci Územní plán
Miličín, ev. číslo 117D051000174 zahájenou dne 3.3.2020 Ministerstvem pro místní rozvoj –
odbor kontrolních činností, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1. Kontrolovaná obec
dodržela závazné parametry akce a splnila publicitu akce dle podmínek Rozhodnutí.
7.2. ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok
2019 Krajským úřadem Středočeského kraje z 21.4.2020. Závěr: Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
8. ZO bylo seznámeno s bezpečnostní situací – doporučuje řídit se vládními pokyny a
nařízeními, občané by měli zachovat klid a být obezřetní a ohleduplní, úspora desinfekčních
prostředků na obci bude použita pro potřeby školy.
9. Starosta seznámil zastupitele s dalším postupem ohledně kanalizace. Z důvodu
neúměrného navýšení nákladů na původně plánovanou splaškovou kanalizaci bylo od tohoto
plánu upuštěno. Bylo vyjednáno povolení na použití stávající dešťové kanalizace, což je
finančně i stavebně přijatelnější varianta. Po nutných opravách, pasportizaci a zkouškách
těsnosti bude požádáno o rekolaudaci na kanalizaci jednotnou. Tato kanalizace bude
připojena na ČOV, která bude vystavěna podle původního plánování a projektu.
10. ZO projednalo návrh firmy BigBoard Praha, a.s., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, na
dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění práva na slevu z nájemného ze
smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 788/1, k.ú. Miličín. ZO návrh zamítlo
-0
x pro, 8 x proti, 0 x zdrženo
11. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Černohlávek Group s.r.o.
se sídlem 285 33 Církvice 57 - jedná se o umístění, odvoz a obsluhu sběrných nádob na jedlé
oleje a tuky, nádoby budou umístěné v Miličíně u pošty a v Petrovicích u kulturního domu
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
12. ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-10-02084 s firmou Asseco Solutions, a.s
se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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13.1. ZO projednalo Podnět na pořízení změny územního plánu od žadatele - jedná se o
textovou změnu v ÚP podle současných pravidel. ZO schvaluje pořízení změny ÚP na
základě podané žádosti, změna bude pořizována ve zkráceném postupu dle § 55 a zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů; žadatel uhradí veškeré náklady změny včetně úplného znění po změně,
před zahájením procesu změny bude uzavřena smlouva se žadatelem o úhradě.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.2. ZO pověřuje starostu obce Václava Kardu zastupitelem pro spolupráci na pořizování
územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „určený
zastupitel“)
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.3. ZO schvaluje pořízení změny podle § 6, odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. ZO ukládá
starostovi obce, aby požádal Městský úřad s rozšířenou působností Votice jako orgán
územního plánování v přenesené působnosti o pořízení změny
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky mezi obcí
Miličín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s.p.o se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
o vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou dálnice D3 0305/I
Voračice – Nová Hospoda; obec Miličín se nezavazuje k převzetí mostní konstrukce nadjezdu
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.5. ZO revokuje bod č. 9 z usnesení ze dne 25.3.2015, stanovení ceny při prodeji obecních
pozemků za cenu 100,-Kč/m2 do 150m2 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.6. ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků dle zákona o obcích č. 128/2000
Sb. podle § 39 odst. 2, dle něhož se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla
ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.7. ZO schválilo směnu pozemku část p.č. 2347- 40m2 v k. ú. Miličín mezi obcí Miličín a
majiteli pozemků 254, část p.č. 1295/11 a st. 316 - 64m2 v k. ú. Miličín. Nebyly námitky
proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13.8. ZO projednalo Návrh na pořízení změny územního plánu od žadatele. ZO schvaluje
pořízení změny ÚP na základě podané žádosti, změna bude pořizována dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů; žadatel uhradí veškeré náklady změny včetně úplného znění po změně; před
zahájením procesu změny bude uzavřena smlouva se žadatelem o úhradě
- 8 x pro, 0 x
proti, 0 x zdrženo
13.9. ZO pověřuje starostu obce Václava Kardu zastupitelem pro spolupráci na pořizování
územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „určený
zastupitel“)
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

Pokračování na další straně

10

13.10. ZO schvaluje pořízení změny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. ZO ukládá starostovi obce,
aby požádal Městský úřad s rozšířenou působností Votice jako orgán územního plánování
(dále jen „úřad územního plánování“) v přenesené působnosti o pořízení změny - 8 x pro, 0
x proti, 0 x zdrženo
14.1. ZO revokuje bod č. 6 z usnesení č. 2 ze dne 26.2.2020 - Darovací smlouva o
bezúplatném převodu mezi obcí, Tělocvičnou jednotou Sokol Miličín, 257 86 Miličín 258 a
Českou obcí sokolskou, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.2. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí,
Tělocvičnou jednotou Sokol Miličín, 257 86 Miličín 258 a Českou obcí sokolskou, Újezd
450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana – Smlouva doplněna o požadavky Sokolské župy
Blanické
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
14.3. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2020 o poskytování stravování, příspěvek na
stravování uvolněnému členu zastupitelstva – starostovi obce
7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
14.4. ZO vzalo na vědomí dopis od Asociace dopravních, spedičních a servisních společností
středních Čech se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 o problémech s financováním
dopravy v průběhu nouzového stavu.
14.5. ZO bere na vědomí ROZHODNUTÍ č.j.: 105/2020 ze dne 20.4.2020 o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.
14.6. Zastupitelstvo schvaluje znění zadávacích podmínek - konkrétně Zadávací
dokumentace a závazného návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky
na služby v oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle §
56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování
odpadu – sdružení Voticko“, v předloženém znění
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.7. Zastupitelstvo bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu – objednávky bude,
v souladu s § 43 ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto
usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách)-bude provádět společnost Arch consulting
s.r.o. IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná se o
tzv. „administraci zadávacího řízení“)
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.8. Zastupitelstvo rozhoduje o účasti v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení
zadavatelů a pověřuje Obec Ratměřice, aby působila jako zástupce tohoto sdružení
zadavatelů dle příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji
pověřuje k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a)
tohoto usnesení a v zahájeném řízení postupovat dle pravidel ZZVZ, a to ve spolupráci se
zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
Pokračování na další straně
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14.9. ZO pověřuje starostu obce Václava Kardu k podpisu potřebných dokumentů ve věci
smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady : „Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu – sdružení Voticko“,
-8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.10. Zastupitelstvo obce Miličín se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací na akci „Miličín – Dopravní automobil“ do plné výše z vlastních zdrojů
obce
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
15. Další zasedání ZO bude 24. 6. 2020 od 18 hod

Zapsala: J.Plačková

Z OBCE

16.5. 2020 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z MILIČÍNA A OBCÍ
23.5.2020 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z OBCÍ
30.5.2020 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z MILIČÍNA
Přesné časy najdete na stránkách obce nebo ve vývěskách.
Veškeré plánované akce jsou dočasně zrušeny.
Bližší informace najdete na stránkách obce v kalendáři akcí.
PŘEJEME VÁM PĚKNÉ MÁJOVÉ DNY.

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete o všem, co vás trápí nebo naopak těší a s čím vám můžeme moci.
Miličínský zpravodaj č.5/2020. 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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