PROSINEC 2021

ČERVENEC 2015

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE!
Vážení občané, opět se přiblížil závěr roku a také letos se místní jiště těšili na
tradiční akce spojené s tímto obdobím, které loni nebylo možné uspořádat.
Bohužel jsme však i teď museli zrušit kvůli protiepidemickým omezením
Posvícenskou zábavu AFK Milčice i Rozsvěcení vánočního stromku naplánované
naší mateřinkou, na které se děti i paní učitelky dlouho připravovaly. Upustili jsme
také od další z událostí, a to vánočního posezení seniorů v milčickém hostinci.
Ohledně konání či nekonání plánovaného Chytání vánočního kapra budeme
s panem Zedníkem ještě v prosinci informovat. Jménem svým, všech zastupitelů i
zaměstnanců obce Milčice bych Vám rád popřál hlavně pevné zdraví, poklidné
adventní období, krásné Vánoce i oslavy Nového roku v kruhu svých blízkých.
S pozdravema
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ODEČTY VODOMĚRŮ
Vážení občané, prosíme o spolupráci během prosincových odečtů stavů
vašich vodoměrů za účelem zrychlení celé akce a za účelem většího bezpečí
zejména seniorů. Stav Vašeho vodoměru prosíme nahlaste telefonicky nebo SMS
panu Zedníkovi na +420 702 128 540 nebo ho pošlete e-mailem na podatelna@obecmilcice.cz. Uveďte prosím číslo popisné, Vaše jméno a stav vodoměru. Pokud to
nemůžete udělat ani jedním z uvedených způsobů, nechte prosím stav napsaný na
dobře viditelném místě.
Děkujeme za spolupráci!

POSEZENÍ SENIORŮ LETOS NEPOŘÁDÁME
Vážení občané, vzhledem k aktuálnímu vývoji situace spojené s Covidem-19 a
stále se zpřísňujícími omezeními ani letos bohužel nebudeme pořádat tradiční
vánoční posezení seniorů v místním hostinci s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost.
Děkujeme za pochopení!

RYBÁŘSKÉ POVOLENKY JSOU V PRODEJI
Hledáte dárek, který potěší každého rybáře? Určitě můžete sáhnout po
rybářské povolence na rok 2022. V prodeji budou během prosince na OÚ Milčice v
úředních hodinách za stejnou cenu, jako v roce 2021, tedy za 1500 Kč pro dospělého
a za 600 Kč pro dítě. K dostání budou také dárkové poukazy v hodnotě 200 Kč nebo
500 Kč.

ROZPISY SVOZŮ ODPADU DOSTANETE V PROSINCI
Vážení občané, na následující straně najdete rozpis svozů odpadu na příští rok.
Vše bude probíhat stejně, jak jste byli zvyklí, všechny druhy odpadu včetně papíru
budou sváženy vždy v pátek. Rozpis dostanete do poštovních schránek během
prosince 2021. K dispozici bude také na webových stránkách i se souborem pro zápis
do elektronického kalendáře.
Děkujeme, že třídíte!
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15.11.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král
Omluven: p. Černý

Schválení dodatku č.1 ke směnné smlouvě mezi obcí a paní Říhovou – schváleno
Jedná se o dodatek č.1 ke směnné smlouvě na převod pozemků v k.ú. Milčice u Peček, v rámci
vyrovnání majetkových vztahů mezi účastníky u veřejně prospěšných staveb – sportoviště a zázemí
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,
Návrh rozpočtu Obce Milčice pro rok 2022 - projednáno
Zastupitelstvu byl předložený sestavený rozpočet obce pro rok 2022 jako vyrovnaný, členěný na
paragrafy a bude zveřejněný na úřední desce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,
Návrh střednědobého výhledu Obce Milčice pro rok 2022-2023 - projednáno
Zastupitelstvu byl předložený sestavený střednědobý výhled obce pro roky 2022-2023 a bude
zveřejněný na úřední desce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,
Návrh rozpočtu MŠ Milčice pro rok 2022 - projednáno
Byl předložený sestavený rozpočet MŠ Milčice pro rok 2022 a je zveřejněný na úřední desce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,
Návrh střednědobého výhledu MŠ Milčice pro rok 2022-2023 - projednáno
Zastupitelstvu byl předložený sestavený střednědobý výhled MŠ Milčice pro roky 2022-2023 a je
zveřejněný na úřední desce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,

•
•
•
•

Schválení obecně závazných vyhlášek č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
Zastupitelstvu byly předloženy nové obecně závazné vyhlášky:
OZV č.1/2021 – poplatek ze psů
OZV č.2/2021 – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č.3/2021 – systém odpadového hospodářství na území obce Milčice
OZV č.4/2021 – o nočním klidu na území obce Milčice
Výše uvedené OZV byly posouzeny ze strany MV ČR bez námitek.

Schválením výše uvedených obecně závazných vyhlášek dochází zároveň ke zrušení OZV č.
2/2007 ze dne 6.11.2007, č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21.01.2019, č. 1/2015, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem ze dne 2.12.2014, č. 1/2016 o nočním klidu, ze dne 9. 11. 2016.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Král,
Usnesením byly OZV č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 schváleny a OZV č. 2/2007, 1/2019, 1/2015,
1/2016 zrušeny.
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LISTOPADOVÁ UTKÁNÍ AFK MILČICE

AFK Milčice zaujímá 6.
pozici z 8 mužstev
A2A – III. třída sk. A
okresu Nymburk
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOCE
V OBCHODĚ OLINKA MILČICE
Vánoce i Mikulášská nadílka se kvapem blíží, nastává čas pečení perníčků
a cukroví. U nás seženete vše, co k tomu potřebujete. Perníkové koření, vanilku,
skořici mletou i celou, badyán, anýz, zázvor, ztužovače, želatiny, pudinky, med,
polevy tuhé, pecičkové i barevné, mandle, lísková jádra, kokos, rozinky a
kandované ovoce. Pro hodné děti pak máme nejrůznější dobrůtky, Mikulášské
perníky, čokoládové zvonečky, podkovy pro štěstí i krásné figurky. Nezapomněli
jsme ani na obrázkové sáčky a taštičky na sladkou nadílku! Dospělé pak jistě
pohladí po duši i těle svařené víno, které máme tentokrát i v dětské verzi! V našem
obchodě seženete také vše potřebné pro dárkové balíčky, pohledy i přáníčka,
nejrůznější taštičky, prskavky, svíčky do andělského zvonění, františky a purpuru,
aby byly Vánoce krásně voňavé. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné a
radostné prožití letošních vánočních svátků!
Hodně zdraví v příštím roce!
Vaše Olinka
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