ČERVEN 2022

KVĚTEN V MILČICÍCH
Vážení občané, uplynulý měsíc nám přinesl několik kulturních událostí, za
které bych rád poděkoval. Eva Vyhlídalová - autorka Expozice Milčic - nás jako
každoročně provedla milým slovem historickými i současnými zajímavostmi z naší
obce. Měl jsem také tu čest přivítat 5 malých občánků při příležitosti slavnostního
vítání v reprezentačním sále OÚ Milčice. Dále si pak pro děti přichystaly místní
spolky Dětský den plný zážitků. A na čem nyní pracujeme? Stále pokračujeme
s rekonstrukcí zázemí kulturního sálu a údržbou zeleně. Možná jste si všimli nových
mladých stromků v okolí rybníka. Ty se zaměstnanci obce vysázely děti z MŠ
Milčice. Podařilo se nám také umístit na webové stránky hlášení místního rozhlasu,
které si tak můžete pohodlně zpětně poslechnout. Najdete ho v sekci "Naše obec"
v záložce "Hlášení rozhlasu".
S pozdravem

EXPOZICE, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A DĚTSKÝ DEN
Ve sváteční neděli 8. května 2022 odpoledne se opět otevřely dveře Expozice Milčic
pro návštěvníky místní i přespolní, kterých se sešlo kolem padesáti. Kromě stávajících
Exponátů zde bylo možné shlédnout nové kousky v čerstvě zrekonstruovaném přilehlém
prostoru v nových vitrínách. K vidění byly například krásné místní kroje, spousta fotografií a
dalších zajímavých exponátů.
Na pilno měla také milčické školka, která 4. května přivítala u zápisu nové děti a 5.
května připravila vystoupení ke dni matek, kdy nejedné z maminek ukápla slzička dojetí.
V sobotu 21. května 2022 pomáhaly děti z milčické školky panu starostovi přivítat 5
malých občánků. Přednesly hostům dvě tématické básničky. Po krátkém proslovu se rodiče
podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly kytičku a děti obdržely malou pozornost –
pamětní list, plyšáka a řetízek s přívěskem pro štěstí vytvořený v chráněné dílně.
Poslední květnovou neděli s datem 29. května připravily milčické spolky a organizace
Dětský den – již tradičně rozdělený na 2 části. Dopoledne si děti za krásného počasí
zastřílely na střelnici SSK Milčice o pěkné ceny a medaile. Pro přítomné bylo připraveno
zdarma výborné občerstvení. Odpolední část začínala ve 14:00 u rybníka, kde tatečtí hasiči
učili děti uhasit požár. Zábavnou stezkou na téma Olympijské hry došli účastníci až na hřiště
AFK Milčice, kde čekaly další soutěže, odměny a úžasní papoušci paní Capouchové.
Dobrou náladu nezkazila ani nastalá nepřízeň počasí a přeháňky. Na těle i duši zahřálo
hosty skvělé občerstvení Milčického Hostince. Fotografie z Dětského dne i dalších akcí
najdete na webových stránkách naší obce v sekci Fotogalerie.
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HLÁŠENÍ ROZHLASU NAJDETE NOVĚ
I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
Vážení občané, pokud máte zájem poslechnout si zpětně hlášení místního rozhlasu,
najdete ho nově na webových stránkách obce Milčice v sekci "Naše obec" a v záložce
"Hlášení rozhlasu". Využívat stále můžete také telefonickou linku +420 601 381 830, kde
jsou hlášení také k dispozici.

PROSÍME NEVOZTE BIO ODPAD KE STŘELNICI
Prosíme občany, kteří mají BIO odpad, který se svým charakterem nedá umístit do
hnědých popelnic, aby nevozili tento materiál ke střelnici SSK Milčice! Můžete využít buď
možnost svozu zaměstnanci obce po dohodě s panem Zedníkem, případně odpad
svépomocí přidejte na existující odkladiště u rybníka, odkud je svážen na skládku BIO
odpadu a dále využíván. Děkujeme!

MÁTE STARÝ KOTEL?
POŽÁDEJTE O KOTLÍKOVOU DOTACI.
Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká zákon o ochraně
ovzduší, který zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Od září 2022 je dle
zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo
zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Informuje o tom ministerstvo
životního prostředí.
Pokud si nejste jisti, zda se legislativní změny vztahují i na váš kotel, stačí
nahlédnout na výrobní štítek nebo do dokumentace, kde najdete označení emisní
třídy. Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle na tuhá paliva, které
splňují minimálně 3. emisní třídu. Když není možné údaj dohledat, kotel s největší
pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít řešit výměnu. Hlavním cílem
zákona na ochranu ovzduší je, aby se nám všem lépe dýchalo a byli jsme zdraví.
Jestli právě Váš kotel spadá do nevyhovující třídy a čeká ho výměna, rádi
bychom Vám nabídli informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu
starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, který pro Vás připravilo
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí
ČR. Najdete je na dalších stránkách Zpravodaje.
Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími
příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022.
Ostatní domácnosti mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená
úsporám ve výši až 50 %. Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost
k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy před jejich zákazem.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16.5.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Čechrák, p. Černý, p. Král, p. Bašus
Dodatek smlouvy č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 18.2.2014
s firmou TextilEco a.s.
Předložen byl dodatek smlouvy č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne
18.2.2014 s firmou TextilEco a.s., který řeší poplatek za roční provoz kontejneru ve výši 1200,-Kč
s DPH/rok/1 kontejner, který je určen na likvidaci vhozeného a nepoužitelného oblečení.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření dodatku smlouvy č.1 s firmou TextilEco
a.s.
Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o dílo č. 1/2002 – mzdová účetní
Na základě požadavku p. Jechové byl předložen dodatek smlouvy č.2/2022, který upravuje
odměnu pro zaúčtování položek mezd OÚ Milčice.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření dodatku sml. č.2/2022 s pí. Jechovou.
Smlouva o poskytování produktu – provoz www stránek s firmou Galileo
Corporation s.r.o.
Byla předložena smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky – Roční provoz
od firmy Galileo Corporation s.r.o., IČ:25448714 pro roční provoz poskytování serveru,
údržby webu, včetně splnění zákonných povinností ve výši 6 788,-Kč bez DPH/rok.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením byla smlouva o poskytování produktu – provoz www stránek s firmou Galileo Corporation
s.r.o. schávlena.
Výpůjční smlouva ZO ČSOP Polabí na pozemek k.ú. Milčice u Peček parc. č. 220/21
Krajský úřad Středočeského kraje vypsal výběrové řízení na údržbu pozemku parc. č.
220/21 v k.ú. Milčice u Peček v rozsahu NATURY 2000. Obec dohodla zajištění odborné
údržby v rámci spolupráce s ZO ČSOP Polabí, IČ: 70843473 se sídlem Pátek 56, 290 01, na
základě výpůjční smlouvy pozemku, kdy údržba bude provedena po schválení rozsahu
údržby Obcí Milčice bez nároku na odměnu.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením č. 5 bylo uzavření výpůjční smlouvy s ZO ČSOP Polabí schváleno.
Závěrečný účet obce za rok 2021
Byl předložen Závěrečný účet obce Milčice za rok 2021
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením č. 6 byl závěrečný účet schválen bez výhrad.
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení VB
Byly předloženy smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení VB v souvislosti s elektrorozvody
pro nové 4 RD na pozemku 282/10 pí. Říhové
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus, p. Král
Usnesením bylo uzavření SOBS schváleno.
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KVĚTEN NA HŘIŠTI
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