
Zápis 
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín 

konaného dne 27. 1. 2017 v budově Obecního úřadu 

Starostka zahájila zasedání ZO v 17.00 hodin a všechny přítomné přivítala . 

Bod č. 1 

Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla sdělena členům ZO 
formou sms a to nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále sdělila, že jsou 
přítomni 4 členové zastupitelstva, které je tedy usnášení schopné. 

Přítomno: 4 členové ZO 

Starostka přednesla návrh programu zasedání, který byl členy ZO schválen. 

Usneseníč. 1 

ZO s ch v a I u je následující program zasedání ZO: 

1. Přivítání , schválení programu zasedání 
2. Finanční dary pro organizace pečující o zdravotně postižené 
3. Proplacení provozu telefonů starostce, místostarostce a účetní 
4. Finanční příspěvek na dětský karneval při ZŠ a MŠ Žďárec 
5. Dokončení silničních úprav v obci, vybudování nových příjezdových cest 
6. Příspěvek hasičům na Ostatky 2017 
7. Vyhotovení průzkumné sondy na základě stížnosti paní Vojtěchové z Vidonína 
8. Výměna veřejného osvětlení (z dotací Obnovy venkova) 
9. Pořízení elektronické pokladny do prodejny 
1 O. Projednání smlouvy IDS 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 2 

Domácí hospic Vysočiny Nové Město na Moravě a Centrum pro zdravotně postižené 
Žďár nad Sázavou požádali o poskytnutí finančního daru na svůj provoz. ZO 
poskytne oběma organizacím finanční dary ve výši 1000,- Kč . 



Usneseníč.2 

ZO s ch v a I u j e poskytnutí finančního daru Domácímu hospici Vysočiny v N. 
Městě na Mor. a Centru pro zdravotně postižené ve Žďáru n. S. v celkové výši 2000,
Kč. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 3 

ZO přijalo návrh na proplacení provozu telefonů starostce, místostarostce a účetní na 
rok 2017 a to ve výši: M. Strakerlová 4800,- Kč, E. Mazánková 3600,- Kč, L. 
Svobodová 3600,- Kč . 

Usneseníč.3 

ZO s ch v a I u j e proplacení provozu telefonů starostce, místostarostce a účetní 
na rok 2017. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 4 

ZŠ a MŠ Václava Havla ve Žďárci požádala o finanční příspěvek na dětský karneval. 
ZO poskytne příspěvek ve výši 1000,- Kč. 

Usneseníč.4 

ZO s ch v a I u j e poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Václava Havla ve 
Žďárci ve výši 1000,- Kč. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 5 

Na jaře t.r. proběhne dokončení silničních úprav v obci a vybudování nových 
příjezdových cest k domům č . p. 33, č . p . 1 O a 11 a č. p. 12. 

Usneseníč.5 

ZO s ch v a I u j e dokončení silničních úprav a vybudování příjezdových cest. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 
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Bod č. 6 

ZO navrhuje poskytnout místním hasičům finanční příspěvek ve výši 1000.- Kč na 
tradiční Ostatky v Milešíně, které se uskuteční v sobotu 25. února 2017. 

Usneseníč.6 

ZO s ch v a I u j e finanční příspěvek na Ostatky 2017 ve výši 1000, - Kč. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 7 

Na základě stížnosti paní Vojtěchové z Vidonína bude provedena průzkumná sonda 
v místě, kde dochází k prosakování vody na povrch. Jedná se o lokalitu u obce 
Vidonín. Sonda potvrdí nebo vyvrátí opodstatnění stížnosti. Dle zjištěných výsledků 
pak bude provedeno příslušné opatření. 

Usneseníč. 7 

ZO s ch v a I u je provedení průzkumné sondy v uvedené lokalitě. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 8 

Starostka navmla provést výměnu stávajícího veřejného osvětlení za novou LED 
technologii, která je velmi úsporná. Finance na výměnu osvětlení budou čerpány 
z dotace Obnovy venkova. 

Usneseníč.8 

ZO s ch v a I u j e výměnu veřejného osvětlení. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 



Bod č. 9 

S povtnným zavedenim EET od března 2017 ie potteba zakoupit do místní prodejny 
elektronldlou pokladnu, bez které by prode1na 11Z nemohla být nadále provozována 
Starostka navrtila zakoupit el. pokladnu v částce do 5000, - Kč. 

Usneseníé.9 

ZO s ch v a I u j e zakoupení elektronické pokladny do prodejny. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 10 

ZO pro,ednalo smlouvu o úhradě kompenzace na za11štění dopravní obslužnosti 
veřeinou linkovou dopravou v rámci ros Částka k zaplacení na rok 2017 činí 6154 -
Kč. 

Usneseni é. 10 

ZO s ch v a I u j e smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou ros. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O. 

Starostka ukonbla po projednání všech bodů programu zasedání ZO v 18.30 hodin 

V Milešíně dne 27. 1 2017 
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