
Zápis 
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín 

konaného dne 19. 11 . 2018 v budově Obecního úřadu 

Starostka zahájila ustavující zasedání ZO v 17:00 hodin a všechny přítomné přivítala. 

Bod č. 1 

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. , a že podle§ 93 odst. 1 stejného zákona informace o konání 
zasedání byla nejméně 7 dní přede dnem konání zveřejněna na úřední desce. 
Starostka dále sdělila , že je přítomno 5 členů zastupitelstva, které je tedy usnášení 
schopné. 

Přítomno : 5 členů 

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

Usneseníč. 1 

ZO s ch v a I u j e následující program zasedání ZO: 

1. Přivítání , schválení programu zasedání 
2. Rozsvícení vánočního stromku 
3. Mikulášská nadílka 
4. Vánoční besídka 
5. Zakoupení ochranné stříšky a žaluzií ke kapličce 
6. Finanční příspěvek pro potřeby organizace Bona Helpo 
7. Proplacení odesílání informačních zpráv 
8. Termíny zasedání ZO na rok 2019 
9. Příspěvek hasičům na dopravu 
1 O. Proplacení provozu telefonů na rok 2019 
11 . Příspěvek za narození dítěte sl. Nikole Jobánkové 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 2 

Na první adventní neděli , tj. 2. prosince 2018 OÚ společně s občany připraví již 
tradiční Rozsvícení vánočního stromku na návsi. OÚ pro tuto akci zajistí občerstvení. 

Usneseníč.2 

ZO s ch v a I u je akci Rozsvícení vánočního stromku a zajištění občerstvení. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 
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Bod č. 3 

Tradiční mikulášská nadílka pro děti proběhne dne 5. prosince 2018. ZO zajistí 
nákup vánočních kolekcí v celkové částce 2.000,- Kč. 

Usneseníč.3 

ZO s ch v a I u j e mikulášskou nadílku pro děti a nákup vánočních kolekcí 
v celkové částce 2.000,- Kč. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 4 

ZO navrhuje uspořádat pro občany tradiční Vánoční besídku se zpěvem koled. 
Besídka se uskuteční v sobotu 15. 12. 2018. Pro občany bude zajištěno občerstvení 
a vánoční dárek. 

Usneseníč.4 

ZO s ch v a I u je Vánoční besídku pro občany a nákup občerstvení a dárků . 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 5 

Starostka informovala zastupitele o problému se zatékající vodou, která poškozuje 
dveře kapličky. Proto bude zakoupena ochranná stříška, která dalšímu poškozování 
zabrání. Dále budou pořízeny žaluzie chránící zvon před povětrnostními vlivy. 

Usneseníč.5 

ZO s ch v a I u je pořízení ochranné stříšky nad dveře a žaluzií na věž kapl ičky. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 6 

Společnost pečující o postižené občany _ Bona Helpo požádala o poskytnutí 
finančního příspěvku. ZO navrhuje organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši 
1.000,- Kč . 



Usneseníč.6 

ZO s ch v a I u j e poskytnutí finančního příspěvku organizaci Bona Helpo ve výši 
1.000,- Kč. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 7 

Za rozesílání informativních obecních zpráv občanům bude p. Evě Mazánkové, která 
je rozesíláním pověřena, proplacena částka ve výši 200,- Kč měsíčně . 

Usneseníč. 7 

ZO s ch v a I u j e měsíční příspěvek 200,- Kč p. Evě Mazánkové za rozesílání 
informativních zpráv občanům. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 8 

ZO projednalo řádné termíny svých zasedání na rok 2019 a navrhuje následující: 
14.2.2019 
10. 5.2019 
5. 8. 2019 
31 . 10.2019 
12. 12. 2019 

Usneseníč.8 

ZO s ch v a I u je řádné termíny zasedání ZO na rok 2019. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 9 

SDH Milešín požádal o mimořádný příspěvek na dopravu na hasičské soutěže . ZO 
rozhodlo, že příspěvek ve výši 3.000,- Kč bude hasičům vyplacen na začátku roku 
2019 spolu s pravidelným příspěvkem od obce. 
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Usneseníč.9 

ZO s ch v a I u je příspěvek na dopravu ve výši 3.000,- Kč pro SDH Milešín. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 10 

ZO přija l o návrh na proplacení provozu telefonů starostce, místostarostovi a účetní 
na rok 2019 a to ve výši : 500,- Kč/měsíc (starostka), 300,- Kč/měsíc (místostarosta) , 
300,- Kč/měsíc (účetní). 

Usneseníč. 10 

ZO s ch v a I u j e proplacení provozu telefonů na rok 2019 starostce v měsíční 
částce 500,- Kč, místostarostovi v měsíční částce 300,- Kč a účetní v měsíční částce 
300,- Kč. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 11 

Starostka sdělila zastupitelům , že se v obci narodil nový občan . Mamince Nikole 
Jobánkové bude vyplacen příspěvek ve výši 500,- Kč. 

Usneseníč.11 

ZO s ch v a I u j e příspěvek ve výši 500,- Kč sl. Nikole Jobánkové pro narozené 
dítě. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Starostka poděkovala př ítomným za účast a ukončila zasedání ZO v 18:00 hodin. 

V Milešíně dne 19. 11. 2018 

Starostka Zapisovatelka 
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