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CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?
Vážení občané, měsíc říjen přinesl nejen volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, ale i povedený Strašidelný lampionový průvod. Naše
obec koncem října postoupila o krok vpřed v oblasti zdejších majetkoprávních
vztahů. Je mi potěšením oznámit například skutečnost, že fotbalové hřiště AFK
Milčice je konečně ve vlastnictví obce Milčice, přičemž s jeho majitelkou byla
dojednána výměna za jiné obecní pozemky. Jistě jste na jaře zaznamenali také
naši žádost o dotaci na rekonstrukci zázemí místního kulturního sálu. V říjnu došlo
k výběrovému řízení na zhotovitele, přičemž nabídku předložila pouze jedna firma
z požadovaných 3. Naše žádost o získání dotace je tímto zamítnuta. V tuto chvíli
zvažujeme rekonstrukci z obecních financí. Na listopad jsou naplánovány hned 2
akce - 20.11. tradiční Posvícenská zábava AFK Milčice a 26.11. Rozsvěcení
vánočního stromku v režii MŠ Milčice. Doufejme, že se obě akce podaří vzhledem
k protiepidemickým opatřením uskutečnit. O tom budeme dále informovat.
S pozdravem

ŘÍJEN V MILČICÍCH
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly ve
volební místnosti na OÚ Milčice č.p. 32 ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební účast
dosáhla v naší obci 55,93 % oproti celostátnímu číslu 65,43 % a voliči zde vhodili do
urny 131 platných hlasů. V naší obci získali nejvíce hlasů Piráti a Starostové, SPOLU,
hnutí ANO 2011, ČSSD a SPD. V celé České republice pak zvítězilo SPOLU, ANO
2011, Piráti a Starostové, SPD, Přísaha a ČSSD.
29. října od 17:00 hodin se hemžilo fotbalové hřiště AFK Milčice strašidly a
jinými bytostmi při příležitosti lampionového průvodu – letos s enormní účastí
místních a přespolních. Děti i dospělí se přišli pobavit na pohárkem čaje, kávy nebo
svařeného vína a zpestřit si podzimní večer soutěžemi a strašidelnou procházkou za
svitu lampionů. Nechyběly četné odměny pro děti, občerstvení z kuchyní místních
hospodyněk a tématická výzdoba. Za skvělé zásobování akce moc děkujeme
obchodu Olinka Milčice, všem organizátorům i zúčastněným a věříme, že jste si
akci hezky užili. Reportážní fotografie najdete na webových stránkách obce
Milčice v sekci Život v obci – Fotogalerie.
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PŘEJEZD HOŘANY-TATCE ZŮSTÁVÁ UZAVŘEN
Vážení občané, z důvodu havárie zabezpečovacího zařízení na železničním
přejezdu P4932 mezi obcemi Hořany – Třebestovice není možné tento přejezd otevřít
k plánovanému dni 21.10. 2021 dle rozhodnutí MÚ Kolín. Železniční přejezd musí zůstat
nadále uzavřený, neboť by hrozilo nebezpečí střetu vozidla s vlakem. Prozatím
zůstává přejezd uzavřen cca ještě na dalších 14 dnů, než dojde k opravě.
Za pochopení děkuje spol. ASIG s.r.o.

KOŇSKÝ HNŮJ ZDARMA
Vážení občané, přinášíme informaci, o jejíž zveřejnění jsme byli požádáni.
Pokud má někdo zájem o koňský hnůj např. na hnojení záhonů, nabízejí ho zdarma
manželé Bencovi. Ozvěte se paní Kristýně Benc na e-mail tinkabenc@gmail.com.

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE
PRO ROK 2021+
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických
kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než
rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně
3. emisní třídu. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale
alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů
finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva
životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém
uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o
jaký typ nového zdroje má zájem. Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám
budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě. Pro řádné vyplnění
dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní
informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ na straně 3,4 a 5.
DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSee5aeEcM0ecY.../viewform
V případě nejasností se můžete obrátit na telefon +420 257 280 991 pondělí a středa
8:00 – 12:00 nebo na e-mail kotliky@kr-s.cz
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18.10.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Omluven: p. Čechrák

1) Schválení bezúplatného převodu pozemku
Jedná se o pozemek č.k. 287/8, o výměře 634 m2, který se nachází pod komunikací
Milčice – Třebestovice a převádět se bude na Středočeský kraj – Správa a údržba silnic
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byl bezúplatný převod schválen.
2) Zrušení VŘ na rekonstrukci sociálního zařízení
Důvodem zrušení je jednak fakt, že z 10 obeslaných firem přišla pouze 1 nabídka a dále
nárůst cen stavebních prací a materiálu s čímž původní rozpočet zpracovaný na počátku
roku nepočítal.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením bylo zrušení VŘ a odstoupení od žádosti o dotaci schváleno.
3) Zadání VŘ na vozidlo komunální techniky
Předpokladem je možnost požádat o dotaci v roce 2022, podmínkou je nákup vozidla bez
možnosti leasingu.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením bylo zadání VŘ schváleno.
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ŘÍJNOVÁ UTKÁNÍ AFK MILČICE

AFK Milčice zaujímá 5.
pozici z 8 mužstev
A2A – III. třída sk. A
okresu Nymburk
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Akce se koná jen pokud to dovolí
aktuální protiepidemická opatření!
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