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Slovo starosty:
Vážení občané,
přeji Vám hezké jarní dny a nám zastupitelům hodně sil a elánu ke zvládnutí úkolů, které jsme si vzali
za své. Velice mě potěšily Vaše kladné ohlasy na nově vybudované osvětlení na místním hřbitově i na
oplocení fotbalového hřiště. Snažili se i naši zaměstnanci, kteří při výstavbě pomáhali, vyrobili nové
lavičky a jejich montáž je před dokončením. Plánujeme v budoucnu upravit i svah ze spodní strany,
který se teď obtížně udržuje. Dobře se vyvíjí i náš nový Územní plán, který je již připravený na veřejné
projednání. K projednání Vás včas pozveme a pokud bude vše jak je naplánováno, mělo by
proběhnout 10. 6. 2019 od 15 hodin na Obecním úřadě. Úspěšní jsme byli i v žádosti o dotaci na nový
dopravní automobil, pro naší jednotku SDH. Celková výše dotace činí 675 000 Kč, s tím, že tento
projekt obec dofinancuje částkou cca 300 000 Kč. Je to však investice do našich hasičů, kteří auto
potřebují, ale i do majetku obce. Byla by proto škoda dotaci nevyužít. Jen od začátku tohoto roku naši
hasiči měli několik výjezdů a to k odstraňování vyvrácených stromů po vichřici, ale i k zabránění
požáru rodinného domu za což je jménem zastupitelstva chválím a moc děkuji. Poděkování si zaslouží
i všichni účastníci 5. ročníku akce Ukliďme Česko, která měla dobrou odezvu ve Vaší účasti. Jsem rád,
že jsme se dokázali sejít při příležitosti pietního aktu k 74. výročí ukončení 2. Světové války a společně
jsme tak uctili osvobození naší obce Rudou armádou a památku za oběti osvobození. Přeji Vám všem
pěkné prožití nejkrásnějšího ročního období, hodně pohody a sluníčka, ale i slunce v duši, toleranci a
vzájemnou úctu.
Váš starosta

Bude vás zajímat:
1. 3. proběhl 2. ročník masopustního průvodu, který připravil kolektiv MŠ s dětmi. „Mateřská škola
děkuje všem sponzorům, kteří na Masopust věnovali věcné i finanční dary. Sponzoři: pan Martin
Radvak, paní Libuše Bradová, paní Marie Václavíková, pan Jan Palupčík, pan Jiří Bubela, paní Soňa
Kadulová, pan Tomáš Palupčík, pan Roman Mikulanin, obchod Alan, pan Lubomír Berze (náš
pravidelný sponzor) a firma Matějka v.o.s. (několikrát věnovali dětem do školky brambory).
Poděkování panu starostovi Janu Palupčíkovi, paní místostarostce paní Heleně Nepožitkové
a zastupitelům obce za podporu naší mateřské školky“, vyjádřeno slovy ředitelky MŠ p. Jany Šebkové.
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8. 3. jsme společně oslavili MDŽ, vystoupení kouzelnice Kelly, živá hudba a dobrá nálada, to vše
k tomuto pěknému večeru patřilo.

15. 3. Zastupitele obce na svém 2. zasedání zastupitelstva mimo jiné schválili:
Kupní smlouvy na prodej zemědělské budovy na st.p. č. 40 v k.ú. Milotice nad
Smlouvy na zřízení služebnosti VB s p. Fojtíkem a p. Miklicovou – inženýrské sítě k RD
Smlouvy na zřízení služebnosti VB s manžely Nyklovými – vodovodní příp. k RD
Záměr na pronájem pozemků v k. ú. Jelení u Bruntálu:Par.č.
Par.č.

2081/11

Par.č. 274/1

288

-

1582 m2 TTP

- část 150 m2 ost. plocha

-

1897 m2 zahrada

Par.č. 1544/11

- část 1000 m2 TTP

Par.č.

138/1

-

část 129 m2

Par.č.

205/1

-

185 m2 TTP

ost.plocha část 137m2 ost.plocha k.ú. Milotice nad Opavou:

Záměr na prodej pozemku v k.ú. Milotice nad Opavou
Par.č. 846/3 -

800 m2 ost. plocha

Záměr na prodej potoka částí pozemků v k.ú. Jelení u Br.:
102, 2080/1, 2081/4, 2081/7,
2081/21, 2190/1, 2190/14 - vytýčené části m2 dle GP v k.ú. Milotice nad Opavou:
2080/2,
1000, 1170, 1171/1, 1171/4, 1171/11, 1233/1, 1233/15
Záměr na nákup pozemku potoka v k.ú. Milotice nad Opavou – dle GP z p.č. 1233/17
vzniká p.č 1233/22 - 14 m2
Ruší záměr na prodej pozemku v k.ú. Jelení u Br. z 22. ZO dne 27.9.2018 Par.č. 264
zahrada

- 645 m2

Uzavření DPP s p. Mikettou Tomášem na práce spojené s topením na OÚ ve výši 500,- Kč za 1 měsíc.
Dar Vodní ZS Bruntál ve výši 1000,- Kč
Dar spol. Stonožka Ostrava ve výši 1000,- Kč
Účetní závěrku obce k 31.12.2018 formou protokolu
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Účetní závěrku Mateřské školy k 31.12.2018 formou protokolu
Zrušení zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření z Ustavujícího ZO dne 2.11.2018
Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření bez omezení u všech rozpočtových změn u
jednotlivých závazných ukazatelů, včetně navýšení či snížení příjmů a výdajů.
Vzali na vědomí:
Informaci HIK o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2018
Informaci zástupce TS Bruntál o systému sběru KO – ISNO
Informaci Finančního výboru o kontrole hospodaření OÚ za rok 2017
Informaci České spořitelny a.s.
Informaci o kotlíkových dotacích MSK
Informaci o dni otevřených dveří na vodním díle Sl.Harta
Informaci o osvětlení na hřbitově
Informaci o podaných žádostech na dotace – přestavba KD, multifunkční hřiště
Informaci o výstavbě oplocení hřiště
Informaci o závodech seniorů
16. 3. Si své odpoledne užily děti na Dětském maškarním bále. Skupina Domino pro ně připravila
bohatý program tanců, zpěvu a zábavy společně s rodiči.

6. 4. s nástupem jara a v rámci akce „Ukliďme Česko“ jsme provedli úklid místního kostela, kapličky
pod kostelem a okolí kostela, druhá skupina dělala prořezávku stromů v aleji na Dl.Stráň. V letošním
roce se do akce zapojili i místní hasiči, chválíme a děkujeme. Děkujeme i všem ostatním, kteří se
aktivně zapojili do akce.
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Účastnici akce „Ukliďme Česko „

6. 4. 2019

13. 4. Proběhl 5. ročník soutěže o nejlepší dezert. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 20 výrobků.
Zvítězila paní Helena Cimbálová, 2. místo Anna Nepožitková, 3. místo Dáša Satinská, 4. místo Marcela
Rieplová a na 5. místě skončila Romana Hyvnarová. Prvních 5 míst bylo oceněno věcnými dary. Níže
obrázek naši 5. členné poroty, vítězného dezertu a několika soutěžících
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21. 4. jsme se již tradičně pobavili na velikonoční zábavě a konec dubna 30. 4. patřil čarodějnicím a
hasičům. Počasí nám přálo, čarodějnic se slétlo hojně a hasičům se zdárně, jako vždy podařilo
postavit májku. Opékané špekáčky na závěr chutnaly úžasně.
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Rozpis zápasů III.třída skupina „B“ - jaro 2019
11. 5. 2019 16:30

Milotice n. Op. - Břidličná "B"

18. 5. 2019 17:00

Milotice n. Op. - Dětřichov

25. 5. 2019 17:00

Lomnice - Milotice n. Op.

1. 6. 2019 17:00

Milotice n. Op. – Rýžoviště

8. 6. 2019 17:00

Leskovec - Milotice n. Op.

Připravujeme:
12.5. oslavíme v soukromí všichni Den matek. Kolektiv MŠ s dětmi připravil pro všechny matky v obci
besídku v sále KD dne 15. 5. od 16 hodin. Zvány jsou nejen maminky, babičky, ale celá veřejnost.
Ve dnech 13.5.2019 a 14.5.2019 od 8,00 hod. do 15,00 hod. proběhne zápis do Mateřské školy.
31.5. pořádá MŠ Pohádkový les. Začátek je v 16,00 hod. na zahradě MŠ. Pak následuje cesta plná
úkolů. Za splnění čeká děti odměna. Zvány jsou všechny děti v obci i s doprovodem.
12.6. v 16,00 hod. pořádá MŠ Dětský den a pasování předškoláčků. Začátek je v 16,00 hod. na
zahradě MŠ, s tímto programem: vystoupení taneční skupiny Dambra
vystoupí kouzelník Šeklin
návštěva místního Hasičského sboru
skákací hrad, malování na obličej, opékání špekáčků
1. 6. na místním hřišti proběhne hasičská soutěž Memoriál Rudolfa Gony od 13 hodin. Po jejím
skončení bude následovat kácení máje, dětský den a opékání špekáčků. Od 19 hodin do 20 hodin
vystoupí hrou na bubny Lukáš Machovský. Od 20 hodin bude hrát skupina Maraton, vstupné 100,- Kč,
občerstvení zajištěno. Pořádá místní hasičský sbor ve spolupráci s obci a srdečně zvou všechny místní
i okolní občany.
Obec nabízí k odprodeji sestavu PC (konzola + tiskárna), rok výroby 2008, vyvolávací cena 200,- Kč,
dále tlačítkový mobil Dual Nokia, rok výroby 2014, vyvolávací cena 100,- Kč, vše funkční. Zájemci
mohou obálkovou metodou požádat o odkoupení do 20. 5.2019. Zájemci zalepené obálky
odevzdejte v termínu na OÚ.
Něco málo na zasmání:
Přijde učitel do třídy a řekne: "Tak děti, tato místnost má 15 metrů čtverečních, sluníčko sem svítí
pod úhlem 20 stupňů, kolik mi je let?"
Udivené děti otevřou pusu dokořán a hledí.
Přihlásí se Pepíček a řekne: "48 let."
Učitel se zeptá: "Jak jsi na to přišel Pepíčku?"
Pepíček odpoví: "Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta říká, že je napůl debil..."
Blondýnka jde k lesu a nese si potápěčské brýle.
"Kam jdeš s těmi brýlemi?" ozve se za ní.
"Slyšela jsem, že tento les je hodně hluboký!"
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Jubilanti nad 60 let:
J. Šajtar, K. Husárová, Š. Mikulanin, Ing. V. Volfová, M. Sijková, V. Mikulanin, Ing., M. Cupánek,
M. Veselá, A. Matějka, J. Palupčíková,

Rozloučili jsme se:
dne 26. dubna 2019 zemřel ve věku 79. let náš dlouholetý spoluobčan

pan Michal Gajdoš
v neděli 28. dubna 2019 ve věku nedožitých 88. let zemřela naše dlouholetá spoluobčanka

paní Gertruda Baranová
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.
Upřímnou soustrast.
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