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Slovo starosty:

Vážení občané,
dovolte, abych Vás srdečně pozdravila popřál Vám hodně pohody v nadcházejících
jarních měsících. Přeji nám všem brzký návrat do běžného života, na jaký jsme byli
zvyklí a můžeme se co nejdříve scházet a naplno se věnovat kulturnímu, společenskému
a sportovnímu vyžití. 8.května si připomeneme 76. výročí osvobození Československa
Rudou armádou, pokud nám opatření dovolí se sejít u památníku, budu Vás včas
informovat. V měsíci květnu (termín ještě upřesním) plánujeme za dodržení
epidemiologických opatření společnou výsadbu zeleně a ovocných stromků.Nově tak
vznikne ovocný sad za Mateřskou školkou na bývalém hřišti, které je již léta
nevyužívané. Osázená lípami bude i nová alej pod památníkem Osvobození, kde již
staré lípy musely být skáceny a osadí se i nevyužitý prostor směrem k potoku. Akce je
financovaná z Ministerstva životního prostředí z Národního programu životní
prostředí, která je cílená na podporu výsadeb listnatých/ovocných stromů na veřejně
přístupných pozemcích zastavěných územích obcí. Dotace je plně hrazena bez finanční
spoluúčasti žadatele. Zvu všechny, kteří mají chuť udělat něco pro obec, pro sebe, ale i
pro budoucí generaci, vezměte s sebou dobrou náladu, potřebné nářadí a přijďte
společně vysadit stromky. Jistě jste zaznamenali uzavření místního obchodu, kde paní
Kadulová podala výpověď. Provozovat obchod v malé obci blízko Bruntálu není
jednoduché a paní Kadulové moc děkuji za její snahu a spolupráci. Jelikož zastupitelé
na svém zasedání jednoznačně podpořili a vyjádřili zájem o zachování prodejny,
rozhodli jsme o vyhlášení nového záměru na pronájem.V úvahu jsme vzali dokončení
12 bytů a výstavbu 14 rodinných domů, kde předpokládáme zvýšení počtu občanů. Po
jednáních s firmou TEMPO Opava byla za dohodnutých podmínek podepsána smlouva
o pronájmu prodejny a po vybavení zařízením by se mohla provozovna přibližně od 1.
června otevřít. Novému nájemci přeji hodně spokojených zákazníků. Obec provoz
obchodu dotuje, ale věřím, že tato v podstatě služba pro občany má svůj význam. Jak
bude firma TEMPO u nás prosperovat, bude záležet také na nás.
Váš starosta
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Bude vás zajímat:
Obec Milotice nad Opavou jako každoročně zajišťuje pro své občany svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Termín svozu je 12. 6. 2021 od 8 hodin. Auto Technických služeb bude jako
obvykle zajíždět až k Vašim domovům. Svážet se bude nábytek, barvy, oleje a jiný nepotřebný
materiál. Upozorňujeme, že není možné odevzdávat pneumatiky a elektrospotřebiče, na které se
vztahuje zákon o zpětném odběru při nákupu. Pro ty z Vás, kteří nevyužili možnosti zpětného odběru
u elektrospotřebičů je možnost elektro odpad a elektrické spotřebiče přivézt na sběrné místo
k Obecnímu úřadu konkrétně k dřevěné kůlně, kde odpad zdarma odveze firma REMA, která nám
nabídla spolupráci. Pro ty, kteří nemají možnost elektro odpad k OÚ doručit můžete telefonicky
oslovit našeho zaměstnance pana Jarmila Dvorského a on odvoz pro Vás zdarma zajistí. Tel.
602 644 273

Informace:
Využili jsme možnosti zaměstnat pracovníky z Úřadu práce z programu VPP a od 12. 4. 2021
zaměstnáváme paní Jarmilu Hanzalovou, Janu Maťožkovou a Pavla Gajdoše, kteří pracují jako
pracovníci pro úklid obce, ale mnohdy zastanou i odbornější práce. Přejeme jim, ať se jim jejich
zaměstnání líbí. Práce v obci je dost a já věřím, že jako každý rok budou pro nás přínosem.

Očkování psů:
Dne 5. 5. 2021 proběhne jako každoročně očkování psů proti vzteklině. Očkování provede Mvdr.
Mužík s tímto časovým harmonogramem: 16:00 u Hasičské zbrojnice, 16:30 u obchodu, 17:00 na
točně autobusu. Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy pejsků.

Opravená multikára

Zhotovení podesty pro kontejner na sklo
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POZVÁNKA
Na 12. zasedání Zastupitelstva obce Milotice nad Opavou
Datum konání: 7.5.2021
Místo a doba konání: od 18,30 hodin v sále kulturního domu
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola a schválení zápisu 11. Zasedání zastupitelstva obce
5. Schválení Záměru na prodeje pozemků
6. Schválení Záměrů na pronájem pozemků
7. Schválení daru VZS a Help-in
8. Schválení Kupní smlouvy na prodej pozemku
9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB
10. Schválení Smlouvy o přijetí dotace s rozpočtu MS kraje
11. Informace o činnosti Mikroregionu Sl. Harta
12. Informace o nevyhovění žádosti o dotaci
13. Informace o přezkumu hospodaření obce za rok 2020
14. Informace o uzavření smlouvy na pronájem obchodu
15. Informace o pokračujících opravách BD
16. Informace o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
17. Informace o sběru elektroodpadu
18. Informace o realizaci výsadby obecní zeleně
19. Různé
20. Diskuze
21. Závěr
Srdečně zvou zastupitelé obce

Jubilanti nad 60 let:
Šajtar Jan, Husárová Kristina, Palupčíková Jana, Mikulanin Štefan, Mikulanin Vasil, Veselá
Marcela, Cupánek Miroslav, Matějka Adolf, Volfová Věra, Sijková Marie
V minulém zpravodaji jsme opomněli uvést dva jubilanty pana Ludvíka Dvořáka a
Miroslava Balického. Tímto se jim omlouváme.

Všem oslavencům blahopřejeme
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