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ROZŠIŘUJEME PROSTORY EXPOZICE
Vážení občané, první měsíc roku 2021 je za námi. I když se situace spojená
s výskytem koronaviru stále příliš nelepší a v platnosti je spousta protiepidemických
opatření, příroda především dětem nabídla skvělé vyžití v podobě poměrně bohaté
sněhové nadílky, která mnohé zlákala k zimním radovánkám. Každoroční zimní
soustředění fotbalistů AFK Milčice v Krkonoších bylo bohužel prozatím zrušeno, stejně
jako ples SSK Milčice. A na čem nyní v obci pracujeme? Obecní zaměstnanci
v současné době připravují další místnost pro rozšíření Expozice Milčic v budově OÚ
Milčice č.p. 32 včetně nové elektroinstalace. Věřím, že ji správkyně Expozice paní Eva
Vyhlídalová následně po dokončení rekonstrukce zaplní stejně zajímavým
materiálem, jako ty předchozí. Těšit se můžete také na nové webové stránky Obce
Milčice, na kterých právě pracuje firma Galileo na základě našich požadavků.
S pozdravem

PLESY MYSLIVCŮ A SLŘELCŮ
LETOS NEBUDOU
Dobrý den,
Rád bych Vás touto cestou informoval za oba spolky, že vzhledem k situaci
s COVID-19 a vládním opatřením jsme byli nuceni obě námi tradičně pořádané akce
pro letošní sezónu vynechat. U střeleckého plesu se tak opakuje situace z loňského
roku, která pro nás mj. znamená, že nebudeme moci využít finanční výtěžek z něj pro
pořádání Střeleckého dne pro děti z dětského domova Býchory a z obcí Milčice a
Tatce. I přesto bychom rádi dětem udělali radost a plánujeme, stejně jako loni i
v letošním roce, opět uspořádat tuto akci asi v červnu tohoto roku (pokud situaci
s COVID-19 dovolí) - předem děkuji touto cestou obcím Milčice a Tatce za podporu.
Přeji Vám pevné zdraví a mnoho optimismu i v této době
Za SSK Milčice a MS Pečky
Vl. Čechrák
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PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z
nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je
každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných
odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem
současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména
pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli
docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených
telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří
zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky
přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).
Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž
se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná
návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo
možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu,
případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí:
• ÚP Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, tel. 325 535 368 a 325 535 367
• ÚP Kolín, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, tel. 321 742 209 a 321 742 291
• ÚP Poděbrady, Hakenova 1404, 290 01 Poděbrady, tel. 325 605 369 a 325 605 365
S pozdravem
Ing. Zdeněk Bilec – ředitel odboru

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI POKRAČUJE
Vážení občané, společnost Swietelsky nám zaslala informace k dalším stavebním
pracem na železniční trati. V roce 2021 bude stavba pokračovat rekonstrukcí výhybek
a koleje 5310. Bude modernizováno zabezpečovací zařízení a trakční vedení. Tyto
hlavní práce by měly skončit v září 2021. Na úseku Poříčany-Pečky budou začátkem
roku 2021 probíhat práce na přístupových komunikacích, na základech trakčních
vedení. V červenci 2021 budou v okolí zastávky Tatce vloženy 4 výhybky a zřízena
výhybna Tatce. Plánuje se i rekonstrukce nástupiště a přejezdu. V tomto období bude
projednána a zřízena objízdná trasa.
• 1.-14.7. bude rekonstruována 1. kolej Poříčany-Pečky
• 15.-28.7. bude rekonstruována 2. kolej Poříčany-Pečky
Práce budou probíhat také na úseku Pečky-Velim. Od září do konce roku 2021
budou probíhat přípravné práce na přístupových komunikacích, zřízení panelových
ploch a navážení materiálu pro přípravu těžké sanace železničního spodku
plánovaného na rok 2022 v oblasti Poříčany výhybna Tatce-Pečky a Pečky-výhybna
Cerhenice. Ta by měla začít v roce 2022.
Děkujeme za pochopení a v rekonstruovaných úsecích prosíme dbejte zvýšené
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18.1.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Omluveni: nikdo

Schválení dodatku smluv na dopravní obslužnost pro rok 2021
Předloženy byly dodatky smluv od ROPIDu na dopravní obslužnost pro autobusové linky
433 a 426 provozované společnostmi POLKOST, OAD a IDSK.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byly dodatky výše uvedených smluv schváleny.
Rozpis oslavenců, organizace
V roce 2021 budou dárkové balíčky roznášet pouze určené pracovnice obce. Po dobu
pandemie dojde pouze k předání dárkového balíčku vč. blahopřání obce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla nová organizace roznášky schválena.
Informace o jednání o směně pozemku pro hřiště AFK Milčice
Byla podána informace o vývoji jednání o směně pozemků, kde leží hřiště AFK Milčice.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla informace vzata na vědomí.
Informace o případném nákupu obecní techniky
Byla podána informace o nákupu techniky ve složení malotraktor a různé nástavby.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byla informace vzata na vědomí.
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM VS. „KOTLÍKOVKA“
Pokud uvažujete o rekonstrukci, stavíte nebo chcete vyměnit zdroj vytápění, je tu
pro Vás program Nová Zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace. O těchto programech
nám poskytl základní informace Ing. Marin Renč – autorizovaný energetický
specialista, který lidem mimo jiné pomáhá s vyřízením dotací (v případě zájmu ho
můžete kontaktovat na tel. +420 776 123 043 nebo e-mail es.martin.renc@gmail.com)
Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České
republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Podporuje snižování
energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou
energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných
zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce
emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie
v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou
například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování
dlouhodobých progresivních trendů.
Další podobný dotační program známý jako Kotlíkové dotace byl vyhlášen dříve
Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Majitelé
rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých,
neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu je do roku 2022 snížit emise
znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou starých kotlů. Na pokrytí převisu
poptávky ze 3. výzvy bylo uvolněno dalších 1,5 miliardy korun z podprogramu Nová zelená
úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Zatím dali příslib, že program nestopnou, budou
shánět peníze a budou postupně žádosti řešit.
„Zájemcům o dotaci v programu NZÚ nebo Kotlíkových dotací, kteří se na mě obrací, vždy
připravím podklady pro žádost, žádost podám a pomůžu při přípravě dokladů pro doložení
realizace. Většinu z těchto dokladů pro doložení realizace si musí žadatel uschovat od
dodavatelů – např. faktury, doklady o zaplacení, doklad o spuštění atd.“ říká Ing. Martin Renč.
•
•

Pro kotlíkovou dotaci jsou potřeba např. fotky, kontrola kotle, doklady z banky atd.
(Řízení je oproti NZÚ zjednodušené.)
Pro Novou zelenou úsporám je potřeba kromě výše uvedeného také výpočet
tepelných ztrát, zakreslení nového zdroje do situace a v kotelně, schéma zapojení,
technická zpráva atd. (Žádost vyžaduje více podkladů)

Dotace je žadateli vždy vyplácena zpětně, po realizaci záměru a jeho zaplacení. Časový
horizont, kdy bude dotace proplacena, je pro „kotlíkovku“ zhruba rok nebo déle po podání
žádosti, neboť Středočeskému kraji došly peníze a žádosti přijímá do zásobníku a postupně je
uspokojuje, jak se mu podaří zajistit finanční zdroje. Oproti tomu časový horizont, kdy bude
dotace proplacena v programu Nová zelená úsporám, je asi měsíc po doložení realizace.

STRANA

7

Názorný příklad:
Stávají rodinný dům má kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním max. 2. emisní třídy
a majitel by rád topil ekologičtěji. Co by získal využitím Kotlíkové dotace nebo Nové
zelené úsporám?

O co lze žádat a výše podpory:

sloupec C.1 (vyšší podpora) = součástí žádosti je i zateplení objektu.
sloupec C.2 (nižší podpora) = pouze výměna zdroje tepla.
+ podpora na zpracování 5 000 Kč.
Pokud by bylo v RD stávající elektrické vytápění, lze žádat pouze na tepelné čerpadlo.
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Základní podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objekt musí být zapsaný v katastru jako rodinný dům nebo objekt k bydlení odpovídající
rodinnému domu.
Lze žádat i na opatření ve vymezených bytových jednotkách, které mají vlastní otopné
soustavy a zdroje tepla (typicky bytovka, kde každý byt má vlastní kotel) a které jsou
evidovány v katastru nemovitostí dle § 3 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 256/2013 Sb.
Stávající hlavní zdroj tepla pro vytápění musí být kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním max. 2. emisní třídy nebo lokální kamna na tuhá paliva nebo elektrické
vytápění (lze žádat pouze na tepelné čerpadlo).
Pokud se žádá v kotlíkových dotacích, nelze žádat v NZÚ.
Původní zdroj tepla se musí zlikvidovat. Elektrické vytápění může sloužit jako doplňkový
zdroj k tepelnému čerpadlu.
Pokud jsou v objektu další kotle na tuhá paliva do 2. emisní třídy musejí se zlikvidovat.
Může žádat majitel či spolumajitel objektu při doložení souhlasu ostatních spolumajitelů.
Nový zdroj tepla na vytápění musí být registrovaný pro dotaci (lepší varianta) či plnit
podmínky programu.
U nového kotle s ručním přikládáním musí být akumulace tepla o objemu 55 l/kW
výkonu kotle.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
O co lze žádat ve výše uvedeném případě a výše podpory:
•
•
•
•

Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých nákladů, max. 95 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva např. špalkové dřevo – 80 % způsobilých
nákladů, max. 100 000 Kč
Automatický kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva např. štěpka, pelety –
80 % způsobilých nákladů, max. 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých nákladů, max. 120 000 Kč
Základní podmínky, které musí žadatel splnit:

•
•
•
•
•
•

Objekt musí být zapsaný v katastru jako rodinný dům nebo objekt k bydlení
odpovídající rodinnému domu.
Stávající hlavní zdroj tepla pro vytápění musí být kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním max. 2. emisní třídy.
Původní zdroj tepla se musí zlikvidovat.
Může žádat majitel či spolumajitel objektu při doložení souhlasu ostatních
spolumajitelů.
Nový zdroj tepla na vytápění musí být registrovaný pro dotaci.
U nového kotle s ručním přikládáním musí být akumulace tepla o objemu 55 l/kW
výkonu kotle.

