DUBEN 2022

BŘEZEN V MILČICÍCH
Vážení občané, uvítali jsme příchod jara a teplé slunečné počasí nám umožnilo
užít si například první rybaření na rybníku nebo každoroční akci Ukliďme Česko. Moc
rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do očisty přírody a pomohli
dobré věci. Jak už jsme upozorňovali na internetu, v obci a okolí se množí nálezy
použitých injekčních stříkaček, o čemž jsme se přesvědčili i během úklidu. Buďte tedy
prosím obezřetní a v případě nálezu stříkačku viditelně označte a kontaktujte pana
Zedníka. Velmi mě těší, jak rychle postoupila rekonstrukce hygienického zázemí
v kulturním sále díky našim zaměstnancům. Poděkování patří také správkyni Expozice
Milčic paní Evě Vyhlídalové, která v tento čas připravuje nové prostory věnované
současnosti naší obce. Dovolte mi pozvat Vás také na nadcházející akce – 17.4.
chystá paní Sedláčková zábavnou stezku pro děti a 30. dubna se sejdeme u táboráku
a čarodějnické hranice u rybníka.
S pozdravem a přáním krásných Velikonoc

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 26. března 2022 se vydaly skupinky dobrovolníků z naší obce na již
tradiční akci Ukliďme Česko. Jejím cílem je očistit naši obec od odpadků a jiného
nežádoucího materiálu, který v krajině nemá co pohledávat. V 9:00 se dobrovolníci
sešli na návsi, kde obdrželi pytle, rukavice a rozdělili si úseky, které bylo třeba uklidit.
Část vyrazila podle hlavní silnice
směrem na Velké Chvalovice, část
se vydala na Sadskou. Další
dobrovolníci
uklidili
kolem
cyklostezky,
podél
cesty
na
Třebestovice a také zdejší remízky.
Vysbíraný
odpad
byl
jako
každoročně
tvořen
převážně
plastovými lahvemi, plechovkami,
sklem, sáčky a pod. Byly objeveny a
odstraněny také použité injekční
stříkačky. Moc děkujeme za pomoc
všem dvaceti dobrovolníkům i MAS
Podlipansko, o.p.s. za organizaci akce. Část dobrovolníků vyráží na úklid Milčic, foto: N. Douděrová
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UMOŽŇUJEME NAŠIM OBČANŮM INDIVIDUÁLNÍ
ODVOZ OBJEMNÉHO BIO ODPADU
Vážení občané, čas jarní údržby zahrad je tu a my bychom rádi připomněli,
že stále máte možnost po dohodě s panem Zedníkem předat obci např. ořezané
větve nebo jiný BIO materiál, co se svým rozměrem nevejde do hnědých
popelnic. Jsme schopni zajistit odvoz v ceně 200 Kč.

DO BIO POPELNIC UHELNÝ POPEL NEPATŘÍ!
Firma Nykos a.s. nás informovala, že naši občané začali využívat hnědé BIO
nádoby na vyhazování popela, který tvoří někdy i většinu obsahu popelnice. Do
hnědých popelnic patří pouze vychladlý dřevěný popel v malém množství, nikoli
ten uhelný. Na popel je určena vhodná nádoba s vločkou. Děkujeme!

PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Vážení občané, informujeme Vás o plánovaných uzavírkách komunikací v
souvislosti se stavebními pracemi při opravě železničního přejezdu Hořany od 24.3.
do 24.4. 2022 a od 15.6. do 21.7. 2022. Dále je plánována uzavírka silnice Radim –
Plaňany v termínu 31.3. – 2.6. 2022 a 3.6. – 21.8. 2022. Objízdné trasy a další
podrobnosti najdete na webových stránkách obce v sekci Aktuality.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme děti narozené
v září 2020 a mladší s jejich
nejbližšími na slavnostní vítání
občánků v sobotu 21.5.2022 od
15:00 hodin. Těšit se můžete na
malý upomínkový dáreček a
vystoupení dětí z MŠ Milčice.
Prosíme rodiče o potvrzení účasti.
Pro více informací věnujte
pozornost sekci pozvánky.

ZÁPIS DĚTÍ DO
MŠ MILČICE
MŠ Milčice srdečně zve děti s
rodiči k zápisu na školní rok 20222023 dne 4.5.2022 od 10:00 do 17:00
hodin. Těší se na Vás ředitelka MŠ
Milčice Zdeňka Plíšková.
Pro více informací věnujte
pozornost sekci pozvánky.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21.3.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Čechrák, p. Černý, p. Král
Omluveni: p. Bašus, Hosté: p. Jan Král
1.

Projednání žádosti o schválení zlepšeného hospodářského výsledku a jeho
převedení do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Milčice za rok 2021
Předloženy byly podklady pro projednání zlepšeného hospodářského výsledku
a jeho převedení do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Milčice za rok
2021 s převodem částky 3.582,70 Kč do rezervního fondu MŠ Milčice.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl zlepšený hospodářský výsledek a jeho převedení do rezervního
fondu příspěvkové organizace MŠ Milčice za rok 2021 schválený.

2. Projednání paktu starostů a primátorů – Evropa, plnění společného akčního plánu
pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu.
Snahou paktu je snížit uhlíkovou stopu v rámci klimatických změn v rámci
jednotlivých obcí a širšího okolí. Tzn. využívat moderní technologie ke snižování
produkování emisí.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření paktu starostů a
primátorů – Evropa, plnění společného akčního plánu pro udržitelné zdroje energie
a boj proti změně klimatu.
3. Projednání návrhu chytrého řízení VO
Byl předložen návrh a cenová nabídka další modernizace svítidel VO, kdy
bude možné v rámci dálkového připojení řídit chod svítidla. Bylo dohodnuto, že
bude zjištěno, jak postupuje s pilotním projektem město Český Brod, příp. původní
firma Byzance.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo projednání vzato na vědomí.
4.
Projednání navržení optimalizace místního rozhlasu z hlediska akustiky v obci
V rámci úpravy akustiky MR v obci byla oslovená firma EKOLA Group, s.r.o., která se zabývá
vyhodnocováním a projektováním akustických opatření, aby provedla analýzu MR,
včetně cenové nabídky na vypracování PD na úpravu a proces nastavení MR v obci.
Proces zahrnuje 5 etap optimalizace, od zaměření až po koordinaci realizace.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl návrh pro zadání spolupráce s EKOLA Group s.r.o. vzat na vědomí a bude
znovu řešen s JD Rozhlasy v rámci zkvalitnění služby.
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5.
Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Sadská
Byla předložena dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Sadská a po
schválení zastupitelstvem MU v Sadské pověřuje starostu k podpisu této dohody.
V návaznosti na tuto dohodu bude po jejím podpisu zveřejněna OZV 1/2022
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo uzavření dohody a vydání OZV 1/2022 schváleno.
6. Projednání odepsání nedobytných pohledávek
Fa č.5/2019 na 12.100, - Kč z roku 2019 – Ivo Shiman, přeložka VO u čp. 38, na zasílané
upomínky nereaguje, na uvedené adrese se nezdržuje.
- poplatky za odpady za roky 2002-2018 ve výši 43.227, - Kč
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byly nedobytné pohledávky schváleny k odepsání
7.
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č.1 týkající se mimo jiné dopravní
obslužnosti, opravy sociálního zařízení u hostince, příspěvku pro DSO Pečecký region
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo Rozpočtové opatření č.1 schváleno.
8.
Seznámení se změnou rozpočtové skladby
Bylo dáno na vědomí, že výdaje na dopravní obslužnost budou nově účtovány na položku
5321 (dříve 5193), příjmy za likvidaci komunálního odpadu na položku 1345 (dříve 1340).
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo seznámení vzato na vědomí.
9.
Diskuse
Byla umožněna všem přítomným.
p. Král: Předzahrádka u pí. Kopecké, odvoz hlíny ze stavby u čp. 79, dešťová kanalizace,
uschlé keře na hřbitově, chodník u p. Bočka, systém sekání obecních pozemků, parkování
na hřišti, ořezat ořechy u p. Fialy, odvoz bioodpadu z obce, pracovní doba.
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BŘEZEN NA HŘIŠTI
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Předběžný plán akcí
na rok 2022 v Milčicích
Pořádání uvedených akcí i jejich termíny se mohou změnit
v návaznosti na aktuální situaci!
Tento přehled berte pouze orientačně.
Další akce plánují také místní spolky, Hostinec a MŠ Milčice.

26.3.
26.3.
17.4.
30.4.
8.5.
21.5.
4. nebo 11.6.
2.7. a 26.8.
13.8.
3.9.
28.10.
19.11.
3.12.
22. - 23. 12.
31.12.

Ukliďme Česko
Zahájení rybářské sezony
Velikonoční stezka
Pálení čarodějnic
Expozice Milčic
Vítání občánků
Dětský den
Stanování s rybařením
Memoriál Karla Čápa
Dětské rybářské závody
Strašidelný rej masek
Posvícenská zábava
Mikulášská zábava pro děti
Chytání vánočního kapra
Ukončení rybářské sezony

