18.ročník

leden – únor 2021

Milotický zpravodaj

Příjemnou pohodu, veselou mysl a pevné
zdraví po celý rok přeje
zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou
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Novoroční projev starosty:

Vážení občané, sousedé, chalupáři,
Stalo se pro mne již tradicí promluvit k Vám první den Nového roku. Vím, že rok 2020
je již minulostí, přesto je dobré se vrátit, ohlédnout a zhodnotit jaký pro nás všechny
byl, co se nám povedlo, jak jsme byli úspěšní. Život ale nepřináší jen radosti. Staví
před nás nové výzvy a to je to co nás dokáže motivovat a jít tím správným směrem
k plnění úkolů a překonávání překážek. Ani v naší obci v loňském roce nesvítilo jenom
sluníčko. Celá řada oblíbených akcí se nemohla uskutečnit, ale věřím, že po uklidnění
situace si vše vynahradíme. Jsem přesvědčený, že společně vše zvládneme tak, aby se
kulturní a společenský život v naší obci mohl dále rozvíjet a mohli jsme společnými
silami naplňovat naše předsevzetí a vytvářet hodnoty, které budou sloužit nejen nám,
ale i budoucím generacím. Je k tomu zapotřebí ještě hodně úsilí, trpělivosti a zájmu
nás všech. Nás všech, pro které se naše krásná obec, obec Milotice nad Opavou stala
domovem. Nás všech, kteří tady žijeme, zakládáme rodiny, vychováváme děti,
budujeme, zvelebujeme a to nás opravňuje být na svou obec právem hrdí. Závěrem
mého novoročního pozdravu chci stálou vzpomínkou poděkovat místostarostce paní
Heleně Nepožitkové za její obětavou práci ve vedení obce, za její obrovský přínos a
zásluhu na veškerých rozhodnutích, kdy byla 6 roků pro mne tou největší oporou a
jistotou. Čest její památce. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli k zvelebení
naší obce, k obohacení jejího kulturního a společenského života. Děkuji všem
zastupitelům a zaměstnancům obce za jejich dobře odváděnou práci. Děkuji také
ředitelce a kolektivu zaměstnanců Mateřské školy za výchovu našich nejmenších.
Děkuji našim hasičům za obětavý přístup ke své činnosti, fotbalistům za vzornou
reprezentaci naší obce. Do nového roku 2021 Vám všem přeji mnoho hezkých dní,
dobré vzájemné vztahy, pozitivní myšlení, lásku, pevné zdraví a hodně úspěchu
v pracovním i osobním životě.
Váš starosta
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Bude vás zajímat:
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často přitom řeší
své problémy s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu
zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 2021 možné osobní projednání
těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho územních pracovištích (jako tomu bylo
v minulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění
přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo
vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti. Speciální
telefonické informační linky, zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům odpovědi
na položené otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy
občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních
pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od 4. ledna 2021 .
Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i firmy volat
od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto:v pondělí a ve
středu (od8:00 -16:30 hodin), v úterý a čtvrtek(od 8:00 - 14:30 hodin) a v pátek (od8:00 - 13:30
hodin).
ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

K problematice dále uvádíme:
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a také
možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné inkasní platby
obyvatelstva (SIPO).

Obec a finance:
1. Rekonstrukce šaten a skladu KD Milotice nad Opavou 149
Celková cena včetně zařízení 1 003 874 Kč, z toho dotace MMR cca 494 924 Kč

2. Bytový dům Milotice nad Opavou č. p. 27
Celková cena 14 489 527 Kč, z toho dotace MF 9 517 918 Kč
Cena je uvedena dle SOD může se lišit po započtení a odsouhlasení více a méně prací.

3. Na běžných účtech obce k 31.12.2020 je 8 717 000,- Kč
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Informace o provozní době Obecního úřadu:
Připomínáme občanům, že z důvodů přijatých mimořádných opatření jsou omezeny úřední hodiny
Obecního úřadu pro styk s veřejností, a to pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00.
Využívejte proto pokud možno elektronickou komunikaci, telefon. V případě nutnosti v jiný termín, je
možno úřad navštívit po tel. dohodě. Rovněž se dočasně ruší i návštěvy jubilantů, to se netýká
předání věcného daru. Děkujeme za pochopení.

Informace o očkování seniorů
Ohledně samotného průběhu očkování nejsou stanovena definitivní pravidla. Předpokládá se zřízení
velkokapacitního očkovacího centra v Ostravě, vybudování očkovacích center v nemocnicích
zřizovaných MSK a předpokládá se, že bude úspěšně dokončeno jednání s Podhorskou nemocnicí
Agel v Bruntále. Dále snad, podle druhu aplikované vakcíny, budou očkovat i ambulantní specialisté v
jednotlivých obcích.

Informace o jednání zastupitelstva:
Zastupitele obce na svém 10. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad
Opavou konaného dne 11. 12. 2020 v 18.30 hod. v sále KD v Miloticích nad
Opavou
Schválili:
Kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 123 127 050,- Kč na stavbu rodinného domu.

847m2 ost. plocha paní Sedlářové za cenu

Rozpočet příspěvkové org. MŠ Milotice n.O. na rok 2021 a střednědobý rozp. výhled 2022-2023 s
příspěvkem na provoz 2021ve výši 286 000,- Kč, který bude na účet MŠ vyplácen zřizovatelem
čtvrtletně po 71 500,- Kč, jako závazný ukazatel rozpočtu obce.
Rozpočet obce na rok 2021: Příjmy – 6 840 000,-Kč. Výdaje – 13 406 000,- Kč. Financování –
6 566 000,- Kč a Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2023.
Přílohu č. 1 z OZV č. 1/2019 o místním poplatku za KO na rok 2021
Dar Slezské Diakonii – Azylový dům Bruntál ve výši 5000,- Kč
Dar Centru pro zdravotně postižené MSK Bruntál ve výši 2000,- Kč
Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce na VB na obecní komunikaci par.č. 1171/1 v k.ú.
Milotice nad Opavou za úplatu 500,-.Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke schválení nových Stanov DSO Bruntálsko

Vzali na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o mobilní poště
Informace o schváleném rozpočtu MSH na rok 2021 se SRV
Informace o postupu prací na rekonstrukci BD
Informaci o ceně vody na rok 2021
Informace o odmítnutí pořízení změny ÚP obce
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Jubilanti nad 60 let:
Kováčiková H., Markošová M., Jedličková I., Bumbálová O., Mikulaninová J.,
Maderová M., Regentová M., Valášková M., Matějka O., Šímová L., Satinská
D.

Vše nejlepší přeji jubilantům zastupitele obce!
Dne 9. prosince 2020 nás opustila ve věku 66 let naše vážená občanka,
místostarostka

paní

Helena Nepožitková
ČEST JEJI PAMÁTCE!
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