19. ročník březen – duben 2022

Milotický zpravodaj
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Slovo starosty:

Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím s nadcházejícím jarem, které si dává na čas a potvrzuje
nám tím pranostiku: „březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“. Když
dovolíte, chtěl bych Vás seznámit se záměry, které jsme si odsouhlasili se zastupiteli na
nejbližší, ale i delší období. Máme v plánu zpracovat projekt na výstavbu nové
hasičské zbrojnice a podat žádost o dotaci. O tento dotační titul je velký zájem mezi
obcemi a žádost nemusí být úspěšná v prvním roce, je však potřeba někde začít, ale
s tím, že i když je to dlouhodobější záležitost, stojí za to snažit se a ve snaze vydržet.
Do té doby potřebujeme mít vyřešené i stání pro náš nový dopravní automobil a proto
jsme se rozhodli vybudovat garážové stání přístavbou k Hasičské zbrojnici. Oba
záměry jsme schválili na 16. zasedání zastupitelstva. Moravskoslezský kraj každoročně
vypisuje dotační tituly k zvelebování obcí, kde jsme požádali z programu obnovy a
rozvoje venkova o investiční dotační titul vybudování dětského hřiště u kulturního
domu. Pokud bychom byli v žádosti úspěšní, proběhla by realizace ještě v tomto roce.
Do konce dubna je naplánováno i dokončení oprav veřejného osvětlení, zbývá doplnit
svítidla, sloupy a úpravou projdou i dva rozvaděče. Těším se na setkání s Vámi na
společenských akcích, které připravujeme.
Váš starosta
Obec Milotice nad Opavou vyhlašuje finanční sbírku sbírku na humanitární pomoc
Ukrajině. Finanční prostředky můžete posílat na účet obce 20120771/0100.
Variabilní symbol 00846511text Sbírka. Sbírka bude ukončena 20.3.2022 a poté
budou vybrané peníze převedeny na charitativní organizace. Děkujeme
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Dne 5. 3. 2022 jsme se po dlouhé době společně setkali u příležitosti svátku MDŽ. O úvod se postarali
děti z MŠ pod vedením ředitelky Jany Šebkové, které vystoupily v krátkém programu a zarecitovaly
básničky s poděkováním mamince. Po úvodních taktech skupiny PLUS MUSIC BAND děti doslova
roztančily sál a byly ve svém živlu. Bylo krásné vidět rozzářené obličeje. Všechny ženy byly
obdarovány kytičkou s přáním starosty a místostarosty obce. O výdej občerstvení se po celou dobu
vzorně starala mužská část zastupitelstva – Roman Markoš, Jiří Bubela a Ivan Andruščák. Výrobu
chlebíčků jako obvykle obstaralo trio - Marie Kačurová, Věrka Šabršulová a Jana Palupčíková.
Děkujeme!!!

Připravujeme:
3. Obecní ples v pátek 18. 3. 2022 od 19:30 v sále KD. Předprodej vstupenek na OÚ.

9. 4. 2022 Maškarní bál pro děti, program ještě upřesníme.
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30. 4. 2022 Tradiční stavění Majky, pálení čarodějnic, opékání špekáčků v areálu u Kulturního domu

Informujeme:
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů
na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ15.3.2022
 cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
 cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč
 cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

BENEGYN, s. r. o. nabízí kvalitní péči od 1. 2. 2022 pro Vás otevíráme soukromou ambulanci
gynekologie a porodnictví manželů Lachčinových v budově Zdravotního střediska, Tyršova 596,
792 13 Horní Benešov.
Nové pacienty a objednávky přijímáme na benegyneznam.cz nebo tel. 604 792 212

Čtvrtek 21. dubna bude veterinární lékař MVdr. Mužík očkovat psy proti vzteklině zpoplatněné
částkou 250 Kč a to na stanovištích:
 Hasičská zbrojnice v 15:00
 Parkoviště u obchodu 16:00
 Točna autobusu 17:00

Informace o jednání zastupitelstva:
Zastupitelé obce na svém 16. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad Opavou konaného dne
25.2.2022 v 18.30 hod. v sále KD v Miloticích nad Opavou

Schválili:













Záměr na pronájem pozemku par. č. 138/1 - 157 .m2 v k.ú. Jelení u Br.
Záměr na prodej pozemku par. č. 2080/13 - 104 m2 v k.ú. Jelení u Br.
Zrušení investice na účtu 042 jako zmařené – projektové dokumentace k opravě mostků
Uzávěrku OÚ za rok 2021 formou protokolu
Uzávěrku MŠ za rok 2021 formou protokolu
Schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku-zisku v MŠ za rok 2021 ve výši 80
329,76 Kč do Rezervního fondu organizace MŠ
Dar Centru Stonožka ve výši 1000,- Kč
Dar org. HELP IN ve výši 1000,- Kč
Dar Centru zdravotně postižených Bruntál ve výši 1000,- Kč
Schvaluje zpracování projektu na výstavbu garáže pro dopravní automobil hasičů na par. č.
2081/12 v k. ú. Jelení u Br.
Schvaluje zpracování projektu na výstavbu nové hasičské zbrojnice na par. č. 58/1
Změnu pravidel pronájmu sálu KD pro cizí občany bude výše nájmu vždy 2500,- Kč za
kalendářní den bez ohledu na čas, k tomu bude kauce 5000,- Kč vybíraná při podpisu Žádosti

Neschvaluje:
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Nabídku firmy MERIDIAN na výstavbu 2 větrných elektráren v katastru naší obce

Vzali na vědomí:
1. Informaci HIK o inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2021
2. Informaci o oslavě MDŽ dne 5.3.2022
3. Informace o obecním plese dne 18. 3. 2022

Jubilanti nad 60 let:

Dančí Štefan, Klečka Petr, Dančiová Gabriela, Dvořák Ludvík, Balický Miroslav, Kačurová Maria,
Dančišinová Libuše, Nykl Jan, Adámková Helena, Stacho Jan, Mazánek Lubomír, Mazánková Hana,
Palupčík Simon, Tomčala František, Kováčová Alena, Vlková Zdeňka, Dohnalová Ivana, Bubelová Alena,
Vavruša Jaroslav, Kubičík Josef

Všem oslavencům blahopřejeme
Rozloučili jsme se:
Štěpán Mikulanin *8. 3. 1946 † 21. 2. 2022

Hanička Kováčíková *14. 1. 1932 †1. 3. 2022

ve věku 75 let.

ve věku 90 let.
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