19. ročník červenec – srpen 2022

Milotický zpravodaj

1

Název: MILOTICKÝ ZPRAVODAJ
Evidenční číslo: MK ČR E17665
Obsahové zaměření: obecní zpravodaj
Periodita: 6 x ročně
Vydavatel: Obec Milotice nad Opavou
Milotice nad Opavou 55, 792 01, IČO: 00846511
Vydáno v Miloticích nad Opavou dne 7. 7. 2022
- Telefonní číslo Obecního úřadu : 554 719 303, mobil starosty: 607 864 175 , místostarosty:602 564 800
- E-mailová adresa Obecního úřadu Miloticen/Op.: podatelna@miloticenadopavou.cz
Webová stránka obce: www.miloticenadopavou.cz
Facebooková stránka obce: https://www.facebook.com/Obec-Milotice-nad-Opavou842279539144890/

Slovo starosty:

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny pozdravil a krátce Vás informoval o dění v obci a co
připravujeme. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na podporu přípravy projektové
dokumentace, kterou vyhlásil MSK. Můžeme tedy oslovit projektanty a po předložení
cenových nabídek zadat zpracování projektu, a v příštím roce požádat o dotaci na
výstavbu nové Hasičské zbrojnice. V jednání jsou i nabídky firem na výstavbu dětského
hřiště, které je potřeba vyhodnotit a které by mělo být zrealizované do konce roku
2022. I letos jsme využili nabídku z Úřadu práce na pracovníky zajišťující úklidové
práce v obci, je dobře že nám Úřad práce vychází vstříc a umožňuje nám zaměstnávat
zaměstnance, které jsme už zaměstnávali, a odvádí svou práci dobře. Zastupitelstvo
obce Vás srdečně zve na 7. ročník Dnů obce se zajímavým programem pro všechny
věkové kategorie, přijďte se pobavit užít si společných chvil a vzájemně se poveselit.
Přeji Vám všem krásnou dovolenou plnou poznání, odpočinku a sluníčka. Všem dětem
a studentům přeji krásné prožití vytoužených prázdnin.
Váš starosta
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Bude Vás zajímat:
Dne 24. 6. 2022 proběhlo společné odpoledne žáků Mateřské školky rodičů a zastupitelů, kteří se
sešli u příležitosti pasování předškoláků na školáky panem starostou. Pasování byli Kristyánek Skalka,
Gretka Slezáková a Ondrášek Holan. Noví školáci byli obdarování obcí drobným dárkovým
předmětem. Součástí programu bylo vystoupení Klaunů na volné noze, kteří pro děti připravili
zábavný program. Velký zájem byl i o vození na ponících, které bylo vítaným zpestřením. Děti měly
možnost vyzkoušet si stříkání vodou na terč. Za to si zaslouží poděkování SDH Milotice, kteří ve svém
volném čase tuto atrakci připravili.

Připravujeme:
16. 7. 2022 Den obce Milotice nad Opavou (plakát na titulní stránce)

Informujeme:
Připomínáme občanům, že obec Milotice přináší novou komunikační službu Munipolis díky které se
k Vám informace dostanou vždy včas zdarma prostřednictvím SMS a emailů.
Jak se zdarma zaregistrovat?
 Přihlášením k odběru informací na webové adrese : http://miloticenadopavou.munipolis.cz
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Firma EKO-KOM informuje:

Informujeme občany, že obec má záměr podat žádost na změnu územního plánu. Vyzýváme proto
případné zájemce o změnu ÚP, aby svůj záměr na změnu oznámili Úřadu formou žádosti včetně čísla
parcely dle katastru nemovitostí. Poté má obec záměr přistoupit ke společnému podání a
navrhujeme společně se podílet na úhradě ceny změny územního plánu.

Informace o jednání zastupitelstva:
Zastupitelé obce na svém 17. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad Opavou konaného
dne 25.5.2022 v 18.30 hod. v sále KD v Miloticích nad Opavou
Schválili:














Záměr na pronájem pozemku par. č.224/3 - 2918m2TTP v k.ú. Milotice nad Op.
Kupní smlouvu na pozemek par. č. 2080/13 - 104 m2ost. plocha v kú. Jelení u Bruntálu paní
Medkové Jarmile
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení VB na par. č. 1170/1 v kú. Milotice n.Op.s firmou ČEZ
distribuce a.s. přípojka NN k par.č. 12/4
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení VB na par. č. 2081/4 v kú. Jelení u Br.s firmou ČEZ
distribuce a.s. přípojka NN u RD čp. 176
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova -vybudování dětského hřiště u KD
Dohodu o zrušení VB na pozemku mezi obcí a manžely Cupánkovými
Pověření starosty k podpisu smlouvy na dodávku solární elektrárny na klíč na budově čp. 151
s firmou s nejvýhodnější cenovou nabídkou.
Závěrečný účet obce za rok 2021 s přílohami a to bez výhrad
Úřední záznam o zániku firmy BRVOS Bruntál sro. a zmaření investič.vkladu 20 000,- Kč
Ustoupení od vymáhání škody vzniklé obci, po zaměstnanci p. Janu Palupčíkovi, z důvodu
opomenutí vyvěšení Dodatku ke smlouvěč.1 o dílo s firmou DOLMENS Světlá Hora na Profilu
zadavatele veřejných zakázek v řádném termínu. Pokuta ve výši 6000,- Kč byla obci vyměřena
ÚOHS za tento přestupek dne 18. 2. 2022 a obcí byla uhrazena dne 14. 3. 2022.
Strategický plán obce na roky 2022-2026
Podání žádosti na změnu Územního plánu obce Milotice n.Op.
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Vzali na vědomí:
1. Informaci o Přezkumu hospodaření obce za rok 2021 Moravskoslezským krajem
2. Informaci o komunikačním systému Munipolis
3. Informace o připravovaných dnech obce

Jubilanti nad 60 let:

Ďuran Milan , Frais Lubimír, Krayzelová Magda, Šebek Jan, Bystroň Petr, Kačur Milan, Janál Jiří, Utíkalová
Anna, Andruščák Ivan, Timco Miroslav, Krejčí Libor, Nyklová Věra, Mohelník Pavel, Ščotka Svatopluk,
Horčičiak Ivo.

Všem oslavencům blahopřejeme
Rozloučili jsme se:
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