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Milotický zpravodaj

Hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2020
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Slovo starosty:

Vážení a milí spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy jsme měli sváteční náladu a slavili Vánoce
v rodinném kruhu svých nejbližších a mohli jsme tak alespoň na chvíli zastavit kolotoč všedních dní,
naplněných prací, povinnostmi, starostmi a zhodnotit uplynulý rok. Nyní stojíme na prahu nového
roku, s letopočtem 2020. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za uplynulým rokem z pohledu obce.
Největší investici bylo vybudování nového multifunkčního hřiště za Kulturním domem. Věřím, že nám
všem přinese mnoho sportovních zážitků a stane se místem aktivního odpočinku pro všechny, bez
rozdílu věku. Důležitý je pro nás i nový územní plán, který je potřebný pro spuštění velkého
investičního záměru na přestavbu Dětského domova na bytový dům. V současné době máme
zpracovaný projekt a vydané stavební povolení. Úspěšnost této přestavby bude záviset na tom, zda
budeme úspěšní při získání dotace. Čeká nás i přestavba šaten a kuchyňského zázemí v Kulturním
domě. Povedlo se i získání dotace na nový dopravní automobil pro naší dobrovolnou jednotku hasičů,
kdy část uhradilo Ministerstvo vnitra, část Moravskoslezský kraj a zbytek jsme dofinancovali
z vlastních prostředků. Je toho ještě rozhodně více- tolik stránka ekonomická, kterou věřím, že s Vaší
podporou zvládáme. Děkuji zastupitelům a zaměstnancům obce, kteří svou prací neustále vylepšují
naší vesničku a umí se postavit ke každé práci. Rovněž děkuji vedení a zaměstnancům Mateřské školy
za trpělivost při výchově našich nejmenších. Poděkování si zaslouží i naši hasiči a fotbalisti za vzornou
reprezentaci naší obce. Myslím si, že nejdůležitějším poselstvím nového roku 2020 je prohloubení
a upevnění mezilidských vztahů, vzájemné úcty a důležitých hodnot, jako je radost, naděje, láska
a víra. Naším posláním, posláním zastupitelstva, je dodávat Vám přesvědčení o tom, že společnými
silami budujeme obec, na kterou jsme všichni hrdí a je pro nás domovem, kde budeme vždy rádi žít a
kam se budeme rádi vracet. Do nového roku Vám přeji především zdraví, štěstí, optimismus, dobré
vztahy a spokojený život v naší krásné obci. Prožijme ho v radosti a lásce.

Váš starosta
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Bude vás zajímat:
Stalo se již tradicí, že v měsících listopadu a prosinci každého roku v obci probíhá mnoho akcí. Ne
jinak tomu bylo i v loňském roce 2019. Připomeňme si, co jsme společně prožili, co se událo a co jsme
naplánovali do roku 2020.
7. 11. dětí MŠ vyřezávaly dýně

a uspávaly broučky

9. 11. jsme si dopřáli v sále KD společně gurmánský zážitek –
svatomartinskou husu.
30. 11. proběhl již 4. ročník Retro párty, na kterém se setkaly různé věkové kategorie v dobovém
oblečení .

2. 12. obecní Mikuláš rozdal v sále KD místním dětem mikulášský balíček a po nadílce se vydal
lampionový průvod k obecnímu stromku, který jsme společně rozsvítili. Děti se ohřály dětským
punčem, dospělí teplým čajem, ochuceným rumem nebo svařeným vínem. Vhod přišly i teplé pirohy
a
1.12. jsme společně přivítali v kostele 1. Adventní neděli. Představil se nám opět Pěvecký sbor města
Bruntálu při ZUŠ v Bruntále. S novým vánočním programem sklidili obrovský úspěch.
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7.12. patřil nejdříve našim dětem, kdy jim obecní Mikuláš nadělil baličky v sále KD, poté s
polampionovým průvodem došly k obecnímu stromku, který jsme splečně rozsvítili a za zpěvu
vánočních koled v podání Dětského pěveckého sboru z Horního Benešova a country kapely jsme se
všichni náramně pobavili. Teplé pirožky a chutné rohlíčky, dětský punč a teplý čaj,jakož i svařené
vínko všem přišlo k duhu.

Dětský pěvecký sbor z Horního Benešova

Kapela, která nám hrála k poslechu, ale i k tanci u stromku
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13.12. si děti z MŠ připravily vánoční besídku, jak už jsme uvedli na fb obce, byl to moc krásný zážitek.
Besídka se velice vydařila a děti na svém vánočním jarmarku si za své výrobky vydělaly nějaké
penízky, které společně utratí na výletech.

24.12. k nám zavítalo opět Betlémské světlo. Tentokrát jsme si betlémské světlo mohli odnést do
svých domovů od 13 hodin až do 22 hodin z kaple pod KD.

26.12. Štěpánská zábava patřila především naší mladší generaci, což nás těší. Je dobře, že dokážeme
pro mladou generaci připravit skvělou zábavu. Účast bohatá a zábava skvělá.
1.1.2020 tradiční Novoroční výšlap na Tetřev. Tentokrát rekordní počet účastníků – 90. Skvěle !!!!!!
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Ze života SDH Milotice nad Opavou
Dne 14.12.2019 proběhla výroční schůze SDH , na které byla volba nového výboru. Novým
starostou SDH se stal Václav Volf ml., místostarostou Roman Mikulanin ml., jednatel David
Dvorský, pokladník Veronika Petrová, další členové výboru Marek Plánka, Jan Dvorský a
Tomáš Miketta. Vedoucím výjezdové jednotky je i nadále Marek Plánka a soutěžní družstvo
bude pod vedením Jardy Prokeše. Stávajícím členům výboru za jejich dlouholetou práci bylo
vysloveno poděkování, nově zvoleným přejeme hodně úspěchů.

A co naše fotbalové družstvo FC Milotice? Trénují na jarní sezonu a zvou Vás na ples .
31. 1. v pátek pořádá fotbalový klub FC Milotice Společenský
ples v sále KD od 20 hodin. Všichni hráči, včele s kapitánem

mužstva, srdečně zvou sportovce i nesportovce a všechny
své fanoušky a příznivce.

Zastupitele obce dne 6.12.2019 na 5. veřejném zasedání mimo jiné schválili :
-

-

-

Zrušili směnnou smlouvu s Lesy ČR na parcely potoka, která byla schválena na 3. Zasedání ZO
dne 14.6.2019 a současně schválili novou směnnou smlouvu s Lesy Ř na parcely potoka.
Kupní smlouvu na vodojem s VaK Bruntál za odhadní cenu 268 360,- Kč.
Dále schválili finanční dary pro Bona Helpo ve výši 1000,-Kč, Slezskou diakonii na provoz
Azylového domu v Bruntále ve výši 3000,-Kč.
Záměr na prodej pozemků- par.č. 302 o výměře 409m2 v k.ú. Jelení , par.č. 2080/31 o výměře
147 m2 rovněž v k.ú. Jelení a záměr na pronájem pozemku par.č.138/1 o výměře 390m2 a
198m2.
Záměry na pachty zemědělských pozemků v k.ú. Jelení a Milotice dle samostatného seznamu
parcel.
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místních poplatcích a současně schválili novou
Obecně závaznou vyhl. č. 1/2019 o místním poplatku za systém komunálního odpadu na rok
2020 ve výši 650,- Kč za dospělou osobu a ½ za nezletilé dítě. Obecně závaznou vyhl. č.
2/2019 schválili poplatek za psa ve stávající výši. Vyhl.č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021-2022.
Rozpočet obce na rok 2020, příjmy 8 524 000,- Kč, výdaje 20 524 000 Kč, financování
12 000 000,-Kč. (plánovaná rekonstrukce budovy Dětského domova za přispění dotace).
6

-

-

-

-

Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Milotice n/Op. Na rok 2020 a střednědobý rozpočet
výhled na 2021-2022, příspěvek na provoz školky na rok 2020 ve výši 286 000,- Kč. Dále
schválili navýšení provozních výdajů MŠ dle objektivních příčin vzniklých v roce 2019 o
32 200,- Kč.
ZO vzali na vědomí:
Informaci o dílčím přezkumu hospodaření obce v roce 2019 MSK.
Informaci Finančního výboru o kontrole hospodaření v MŠ a OÚ.
Informaci o multifunkčním hřišti.
Informaci o zpětném odběru stolního oleje.
Informaci o návrhu pojmenování budoucí vodní nádrže. Návrhy mohou předložit všichni
občané buď písemně na email OÚ uvedený v záhlaví, či telefonicky, případně prostřednictvím
zastupitelů obce.

Na podnět z pléna ZO projednají možnost a nutnost vyhotovení vyhlášky o pálení
kompostu.

Připravujeme:
7.2. děti z MŠ připraví již 3. ročník Masopustního průvodu. ZO pro značný zájem účastníků průvodu
v loňském roce, se rozhodli podpořit tuto akci a spojit Dětský maškarní bál s Masopustním průvodem.
Sraz všech masek je v 16 hodin u budovy MŠ a průvod se vydá směrem dolů ke KD, kde v sále bude
pokračovat rej masek, zábava, tanec a různé hry. Chceme, aby tuto akci podpořili nejen děti, ale i
dospělí a v maskách se zúčastnili průvodu. Níže malá ukázka loňského masopustu.

14.2. v sále KD v 18,30 hod. 6.veřejné zasedání zastupitelstva obce.
22.2. vás srdečně zvou na Společenský ples místní hasiči. Začátek v 19,30 hod., vstupné 100,- Kč,
občerstvení a bohatá tombola zajištěno.
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Těšit se můžete již i na 3. Společenský ples obce, který proběhne v pátek 13. března 2020 v sále KD.
Včas budete informování plakáty a bude možnost zakoupení vstupenek v předprodeji.

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.,

Hodně štěstí, pevné zdraví,
k narozeninám se to přeje,
hlavně ať Vás život baví
a nechybí Vám láska a naděje.

Přeji zastupitele obce!
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