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RENOVUJEME TOALETY V KULTURNÍM SÁLE
Vážení občané, v lednu jsme se pustili za pomoci zaměstnanců naší obce do
rozsáhlých stavebních úprav hygienického zázemí v kulturním sále v č.p. 32, které
bylo již zcela nevyhovující. Dojde zde ke změně dispozice prostoru a zvýšení počtu
toalet, k výměně rozvodů, k instalaci nového sanitárního vybavení, dveří, svítidel,
kvalitních obkladů a dlažeb. Rádi bychom do budoucna navázali rekonstrukcí
předsálí a dalších částí objektu, která by vedla k jejich lepšímu využití.
V současné době byl úpravami bohužel dočasně omezen provoz milčického
hostince, jehož návštěvníci nyní nemohou toalety využívat. Panu hostinskému jsme
nabídli k využití náhradní prostory v kabinách AFK Milčice po dobu rekonstrukce.
Věřím, že s výsledkem stavebních úprav budeme všichni spokojeni a chvilkové
omezení provozu nebude velkým problémem. Snažili jsme se využít tuto dobu, kdy
je vzhledem k přetrvávající pandemii covidu-19 a jeho nakažlivější mutaci Omikron
pořádání kulturních akcí značně omezeno, abychom byli připraveni na lepší časy.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
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ODSTÁVKA ELEKTŘINY 1.2.2022
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky
elektrické energie v Milčicích v úterý 1. února 2022 od 9:00 do 12:30 v rozsahu
budov č. p. 9, 10, 11, 12, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 50, 51, 52, 53, 55-59, 61-72, 74, 86, 87,
89, 90, 92-96, 98, 99, 100, 102, 107, 111, 112. Ostatních se odstávka netýká.

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 2.2.2022
Vážení občané, ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje, že bude v obci Milčice
provádět odečet elektroměrů ve středu 2. února 2022. Odečítáni budou i ti, kteří
jsou u jiné společnosti. Odečty provede paní Blážová (mobil: +420 725 531 622).

MŠ MILČICE JE UZAVŘENA Z DŮVODU KARANTÉNY
MŠ Milčice je uzavřena od 27.1. minimálně do 1.2.2022 z důvodu karantény
zaměstnanců nařízené KHS Nymburk. O dalším průběhu budou rodiče informování
pomocí aplikace Naše MŠ.

ROZŠIŘUJEME EXPOZICI
V loňském roce došlo k rekonstrukci místností, které rozšíří stávající Expozici
Milčic. V pátek 28. ledna 2022 byly tyto prostory vybaveny vitrínami od místní firmy
LEKY s.r.o. Těšit se můžeme na další zajímavé exponáty autorky Evy Vyhlídalové,
které zde budou k vidění.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA POZICE INVESTIČNÍHO
REFERENTA A TAJEMNÍKA V PEČKÁCH
Městský úřad Pečky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici investiční
referenta v Odboru správy majetku města a bytového hospodářství Městského
úřadu Pečky a tajemníka MěÚ Pečky. Požadavky na případné zájemce a platové
podmínky najdete na webových stránkách města Pečky:
https://www.pecky.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-a-nabidky-prace/
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.1.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Král, p. Čechrák, p. Černý
Omluven: p. Bašus

Smlouva o převodu vyvolané investice
Předmětem budoucí smlouvy je bezplatný převod vyvolané investice – zastávky pro
autobusy a prodloužení a úprava cyklostezky v souvislosti s rekonstrukcí zastávky Tatce a
železničního přejezdu.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla budoucí smlouva schválena.
Schválení žádosti o dotaci podávanou MŠ
MŠ Milčice podává žádost o dotaci z Fondu sportu a volného času Stč. Kraje,
obec souhlasí.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo podání žádosti schváleno.
Informace o převodu pozemků
Byla podána informace o vývoji směny pozemků.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla informace vzata na vědomí.
Informace o rekonstrukci sociálního zařízení
Byla podána informace o probíhající rekonstrukci soc. zařízení.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla informace vzata na vědomí.

