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CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ?
Vážení občané, léto je téměř u konce a nás všechny jistě zajímá, jak se bude
situace spojená s Covidem-19 na podzim vyvíjet. I když současná čísla vypadají
poměrně příznivě, z roku 2020 víme, jak rychle se vše může změnit. Budu moc rád,
pokud nám situace dovolí žít normálně a setkat se na akcích, které loni nevyšly.
V září se můžeme těšit třeba na Dětské rybářské závody v režii pana Zedníka a
také Rozloučení s létem firem In The Glass a Barevná skla, s.r.o. Blíží se i dlouho
očekávané Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech
8. a 9. října 2021 a také bychom rádi uspořádali 29.10. Strašidelný průvod.
S pozdravem a přáním pěkného babího léta

KONEC LÉTA V MILČICÍCH
Jako každý rok si přišli na
své fanoušci fotbalu během
Memoriálu Karla Čápa. Ten se
letos uskutečnil za krásného
letního počasí 14. srpna.
Dopoledne se utkala milčická
garda s veterány z klubu SK
Řež, kteří nakonec vybojovali
vítězství
nad
domácími.
Odpoledne se utkal tým AFK
Milčice, mužstvo z Tatců, Úval
a Velkých Chvalovic o putovní
pohár, který si odvezli úvalští
hráči.
Večer
následovalo
posezení a zábava za doprovodu hudební skupiny Kouba Band.
V srpnu měli přátelé Petrova cechu naplánované i druhé přespání u
milčického rybníka ve stanu nebo pod širým nebem s nočním rybařením. Tento
termín s datem 27.8. byl však podstatně chladnější a deštivější než červencový a
kvůli nepřízni počasí bylo nakonec stanování zrušeno.
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TESTOVÁNÍ NA COVID-19 ZŮSTANE BEZPLATNÉ
Vláda rozhodla o tom, že preventivní testy na onemocnění covid-19 budou i
nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. Všichni pojištění tak stále budou mít k
dispozici jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Vláda tímto zrušila
mimořádná opatření, podle kterých měly být testy od 1. září zdarma pouze pro
osoby mladší 18 let, ty s nedokončeným očkováním a osoby, které se očkovat
nemohou ze zdravotních důvodů. Kabinet schválil také návrh na prodloužení
stávající výjimky z placení DPH u respirátorů. Dosavadní pardon ministryně financí
měl skončit k 31. srpnu. Vláda ovšem pověřila místopředsedkyni vlády, aby vydala
nové rozhodnutí, kterým ho prodlouží až do 31. října 2021. (Zdroj: www.mzcr.cz)

VÝSLEDKY KONTROLY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Vážení občané, vzhledem k lijákům v předešlých měsících byl zaznamenán
problém s odtokem srážkových vod pomocí dešťové kanalizace vedoucí z obce
do Milčického potoka. Obrátili jsme se proto na specializovanou firmu, která
pomocí sond potrubí zkontrolovala. Bylo zjištěno rozsáhlé poškození stěn
kanalizačních rour kořeny stromů, které rostou poblíž. Odhalena byla také
zasypaná kanalizační vpusť. V současné době zvažujeme, jak situaci řešit, aby byl
trvale zabezpečen plynulý odtok srážkových vod. Jakmile se zastupiteli najdeme
schůdné řešení, budeme včas informovat občany.

Zrenovovaná železniční zastávka Tatce
Foto: Jakub Douděra 8/2021
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16.8.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Omluven p. Čechrák

Projednání rozpočtového opatření č. 3/21
Rozpočtové opatření č. 3/21 řeší navýšení příspěvku Stč. kraje pro obec ve výši 52.256, - Kč
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král,
Usnesením bylo rozpočtové opatření 3/21 schváleno.
Projednání odpisu nedobytné pohledávky
Předložena ke schválení byla žádost MŠ na odpis nedobytné pohledávky ve výši 1.542, - za
nezaplacení školného a stravného za měsíce 09 a 10/2020 žáka, jemuž bylo k 31.10.2020
ukončena možnost docházky do MŠ. Zákonný zástupce na písemné výzvy nijak nereagoval
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král,
Usnesením byl odpis pohledávky schválen.
Projednání smlouvy příkazní
Předložena byla smlouva příkazní mezi obcí Milčice a paní Říhovou zpracovaná JUDr. Sobotkou
týkající se pozemku, jehož oddělením vzniknou 4 parcely pro RD. Příkazník na základě této smlouvy
může vyvíjet inženýrskou činnost.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byla smlouva schválena a starosta pověřen jejím podpisem.
Informace o čištění kanalizace
Dnešního dne proběhlo čištění kanalizace mezi obcí a výtokem do Milčického potoka.
Kanalizace je totálně neprůstupná a nejde vyčistit. Doporučeno bylo provést vyčištění
formou demontáže a opětovné montáže trubek a případná výměna vadných trubek
Usnesením byla informace vzata na vědomí
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