
Zápis 
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín 

konaného dne 20. 2. 2019 v budově Obecního úřadu 

Starostka zahájila 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 ZO 

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

Usneseníč.1 

ZO s ch v a I u j e následující program za.sedání ZO: 

1. Přivítání , schválení programu zasedání 
2. Rozpočtové opatření č. 13/2018 
3. Rozpočtové opatření č. 14/2018 
4. Rozpočtové opatření č. 15/2018 
5. Využití dotací Obnovy venkova 
6. Zakoupení nového inventáře v KD 
7. Navýšení limitů pro nákup dárkových balíčků občanům 
8. Úprava prostoru u autobusové čekárny 
9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
1 O. Projednání a schválení smlouvy s IDOS JMK Brno 

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

Bod č. 2 

Účetní jednotka předložila zastupitelům k projednání Rozpočtové opatření č. 
13/2018: příjmy 72.862,94 Kč, výdaje 68.134,09 Kč. Rozdíl činí +4.728,85 Kč. 

Usneseníč.2 

ZO s ch v a I u je Rozpočtové opatření č. 13/2018. 

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

.• 



; 

Bod č. 3 

Účetní jednotka předložila zastupitelům k projednání Rozpočtové opatření č. 
14/2018: příjmy O,- Kč, výdaje O,- Kč. Rozdíl činí O,- Kč. 

Usneseníč.3 

ZO s ch v a I u je Rozpočtové opatření č. 14/2018. 

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

Bod č. 4 

Účetní jednotka předložila zastupitelům k projednání Rozpočtové opatřen í č. 
15/2018: příjmy 227.631,67 Kč, výdaje 112.000,-Kč. Rozdíl činí +115.631 ,67 Kč. 

Usneseníč.4 

ZO s ch v a I u j e Rozpočtové opatření č. 15/2018. 

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

Bod č. 5 

Starostka navrhla využití dotací Obnovy venkova na rekonstrukci osvětlení v budově 
KD. Z vlastních financí pak bude opravena místní komunikace u mostku. 

Usneseníč.5 

ZO s ch v a I u j e rekonstrukci osvětlení v budově KD. Finance budou čerpány 
z dotací Obnovy venkova. Dále ZO s ch v a I u j e opravu místní komunikace u 
mostku ve směru na obec Březí. 

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se 1. 

Bod č. 6 

' 
Z důvodu špatného stavu záclon v KD následkem časového opotřebení navrhuje ZO 
zakoupit záclony nové. Ze stejného důvodu budou do KD pořízeny i nové ubrusy. 

Usneseníč.6 

ZO s ch v a I u je zakoupení nových záclon a ubrusů do inventáře KD. 

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



Bod č. 7 

Pro dlouhodobé rostoucí ceny potravin a pochutin ZO navrhuje navýšil limrt na nákup 
dárkových balíčků p<o občany. kteří v daném roce dosáhnou životniho jubilea: ze 
stávajících 500.- Kč na 700,- Kč občanům od 50 do 75 let a na 1 000.- Ké občanům 
od 80 let výše. 

Usnesenlč. 7 

ZO s Ch v a I u j e navýšeni limitů na nákup dárkových balíčkú pro jubileum slavící 
občany: 700,- Kč pro občany od 50 do 75 let a 1.000,- Kč pro občany od 80 let. 

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

Bod č. 8 

Člen ZO p. František Lunda informoval zastupitele o nevzhledném keřovitém porostu 
u autobusové čekárny, kde se také dosud od doby dokončení vodovodního rozvodu 
v obci nachází neupravený terén. Fr. Lunda navrhuje odstraněni nevzhledného keře 
a zasazení nových tújí, úpravu terénu a opravu nástěnky pro umisťování plakátů. 

Usneseni č. 8 

ZO s ch v a I u j e úpravy části plochy u autobusové čekárny podle návrhu p. Fr. 
Lundy. 

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

Bod č. 9 

Ůčetní iednotka předložila zastupilelúm k projednání Rozpočtové opatření č. 1/2019: 
ptíjmy 4.500,- Kč. výdaje O.- Kč. Rozdíl činí +4.500.- Kč. 

Usneseni č. 9 

ZO s ch v a I u j e Rozpočtové opatření č. 15/2018. 

Hlasováni: p ro 5. proti O, zdržel se O. 

Bod č. 10 

ZO projednalo smlouvu o útvadě kompenzace na zajištění dop<avní obslužnosti 
veteinou linkovou dopravou v rámci integrované dopravy mezi Jihomorav51<Ym 
krajem a krajem Vysočina s dopravní společnosti tOOS JMK Brno. 



Usneseníč.10 

ZO s ch v a u j e smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou se společností IDOS JMK Brno. 

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

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila po projednání všech bodů 
programu zasedání ZO v 18.30 hodin. 

V Milešíně dne 20. 2. 2019 

Staros~/ Zapisovatelka é zápisu 


