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VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2021!
Vážení občané, vstoupili jsme do roku 2021. Rád bych vám popřál jménem svým
i celého zastupitelstva zejména pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v osobním i
pracovním životě. Pevně věřím, že tento rok dokážeme společně zvládnout situaci
spojenou s výskytem koronaviru a vše se zase vrátí do normálních kolejí, kdy se opět
budeme moci bez omezení scházet a pokračovat například v tradičních
společenských i sportovních akcích. V letošním roce bychom rádi revitalizovali
Vozábův rybníček a pokračovali v dalších investicích dle startegického plánu.
Těším se na další spolupráci!

PROSINEC V MILČICÍCH
Stejně jako v jiných letech
proběhla v Milčicích 5. prosince
tradiční nadílka, kdy Mikuláš, čert a
anděl navštívili místní děti s balíčky
plnými ovoce a jiných dobrot.
Zavítali také do naší mateřské školy,
kam později přiletěl Ježíšek a přinesl
pod stromeček nejrůznější hračky i
pomůcky. Malí zpěváci a zpěvačky
nacvičili spolu s učitelkami krásné
vánoční vystoupení. Rodičům ho pro
potěchu natočili alespoň na kameru pro domácí shlédnutí, když je nebylo možné
z hygienických důvodů pozvat na klasickou besídku. MŠ Milčice pomohla také letos
se zdobením vánočního stromu na návsi a děti si pověsily na větvičky svůj vyrobený
zvoneček se jménem.
Letos bohužel nebylo možné uspořádat seniorům tradiční posezení vzhledem
k omezené možnosti setkávání většího počtu osob a k nařízenému uzavření hostinců
a restaurací. Stejně tak se nakonec neuskutečnily ani plánované Vánoční závody
v benchpressu, které by také nevyhověly vládním omezením. V poklidu a obvykle
jen v kruhu nejbližších proběhly také oslavy konce roku 2020.
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POPLATKY V ROCE 2021

INFORMACE PRO RYBÁŘE

POLATKY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Informujeme rybáře, že 31.12. 2020
byl poslední den rybolovu na milčickém
rybníce. Jarní sezona začne opět 30.
března 2021.
Prodej rybářských povolenek bude
probíhat jako obvykle na OÚ Milčice.
Cena pro rok 2021 je stanovena na 1500
Kč za dospělého a 600 Kč za dítě.
V prodeji máme stále také dárkové
poukazy na jednodenní rybaření za 200
Kč nebo dvoudenní rybaření za 500 Kč.

1 trvale přihlášený obyvatel
Rekreační objekty
Malé a střední firmy
Velké firmy

500 Kč
700 Kč
800 Kč
2.500 Kč

Platbu můžete provést od 4. ledna
2021 hotově na obecním úřadě, kde
získáte aktuální známky. Ty stávající
platí do 12. března 2021. Platbu
můžete po dohodě s OÚ provést i
bezhotovostně (budou Vám sděleny
potřebné platební údaje).
Také v roce 2021 bude občanům
minimálního věku 60 let s trvalým
pobytem v Milčicích poskytnuta sleva
z poplatku za svoz odpadů ve výši 300
Kč.
POPLATKY ZA PSA
Chovatelé mají povinnost uhradit za
každého psa poplatek ve výši 100 Kč
ročně. I tento poplatek se hradí na
obecním úřadě od 4. ledna 2021.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ODPADU
Vážení občané, během prosince jste
jistě našli ve Vaší poštovní schránce a
v aplikaci Česká obec aktuální rozpis
svozů odpadu na rok 2021. K dostání jsou
také na OÚ Milčice. Systém třídění zůstává
zachován.
V příloze tohoto čísla elektronického
Milčického Zpravodaje najdete také
soubor pro zápis svozů do elektronického
kalendáře, pokud máte zájem.
Děkujeme, že třídíte!

STRATEGICKÝ PLÁN MILČIC PRO OBDOBÍ 2021-2031
Zastupitelé v prosinci schválili Strategický plán, který v dalších 10ti letech bude
pomáhat s výběrem investic a také s procesem schvalování dotací. Podkladem pro jeho
tvorbu byly mimo jiné výstupy z dotazníku, který občané pomocí internetu vyplnili.
Potěšující byl fakt, že nikdo z respondentů není se životem v obci nespokojen. Nejvíce jste
si psali o rekonstrukci budovy č.p. 32 a kulturního sálu, rozšíření stezek a další zlepšování
veřejných prostorů. To vše a další cíle jsou ve strategickém plánu zahrnuty a budeme se
snažit o jejich postupnou realizaci. Nyní se pracuje na nových webových stránkách obce
od společnosti Galileo, kde tento dokument později najdete. (Vzhledem k jeho rozsahu
nejde umístit zde). Kompletní výstupy dotazníku najdete v aplikaci Česká obec.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14. 12. 2020
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Omluveni: p. Čechrák
Schválení rozpočtu obce na rok 2021 - schválen jako přebytkový, v třídění na paragrafy
Předložen byl ke schválení rozpočet obce na rok 2021
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Schválení rozpočtu MŠ na rok 2021 - Rozpočet MŠ byl schválen jako vyrovnaný
Byl předložen ke schválení rozpočet MŠ na rok 2021
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Rozpočtové opatření č. 5/2020 - schváleno
Byl projednán návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 v jednotlivých položkách, které
jsou k realizaci ještě v letošním roce
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022 a 2023 - schválen
Předložen byl střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2022 a 2023
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Odměny pro rok 2021 - schváleny
Byl předložen návrh odměn na rok 2021 – pro gratulanty 2.000, - Kč, příprava expozice
2.000,- Kč, vedení kroniky 2.000,- Kč, dárkové balíčky pro oslavence 500,- Kč
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Poplatky v roce 2021 - schváleny
Poplatky v roce 2021 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Dodatek ke smlouvě NYKOS – schválen
Byl předložen návrh dodatku č.1/2021 ke smlouvě 2991001070 s NYKOS a.s. řešící
navýšení nákladů na svoz odpadů na zvýšení ceny za uložení na skládku
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Smlouva s firmou Galileo na pořízení nových www stránek obce a MŠ – schválena
Předložen byl koncept tvorby nových webových stránek Obce a MŠ, kterou připravila
firma Galileo. Návrh smlouvy řeší jak tvorbu, tak následné provozování
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Strategický plán obce – schválen
Byl předložen strategický plán obce, který zahrnuje i příspěvky občanů, které byly
doručeny v průběhu jeho tvorby. Strategický plán bude umístěn na stránkách obce
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
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OBYVATELÉ MILČIC V ČÍSLECH
Jak se během roku 2020 změnila čísla, vyjadřující složení obyvatelstva naší obce?
Data Českého statistického úřadu ukazují, že oproti roku 2019 se počet obyvatel zvýšil
z 310 obyvatel na 313 a stále zde převažuje počet mužů nad ženami. Průměrný věk
obyvatel je 40,6 let s tím, že starší jsou zde v průměru ženy, a to zhruba o 4 roky.
Pro zajímavost přidáváme také křivku vývoje počtu obyvatel od roku 1971 (graf dole).
V tomto časovém úseku se v Milčicích narodilo nejvíce dětí v roce 1976 (13 dětí), v roce
1977 (11 dětí) a také 1981 (10 dětí). Největší počet zemřelých byl v roce 1992 (9 občanů),
1978 (8 občanů) a v roce 2013 (7 lidí).
A jak to v Milčicích bylo s koronavirem, který ovlivnil od jara roku 2020 naše životy?
Podle údajů čerpaných ze stránek covdata.cz se v roce 2020 nakazilo celkem 25 občanů
Milčic a k 31.12.2020 je zde 5 aktivních případů. První nemocný se zde vyskytl 7.10. a další
následovali záhy. Dosud nejvíce případů (celkem 6) zde bylo 31.10. 2020. Naštěstí zde
nedošlo k žádným ztrátám na životech v souvislosti s tímto onemocněním.

Počet obyvatel trvale žijících v Milčicích na konci roku 2020
Počet mužů v naší obci
Počet milčických žen
Průměrný věk zdejšího obyvatelstva
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen

313
164
149
40,6
38,6
42,9
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