Usnesení é.13l20'l4 ze zasedání zastupitelstva obce
Milčice ze dne 2.12.2014
Usnesení č. 1 - 13I2O14: Zastupite|stvo obce Milčice schválilo program zasedání tak, jak byl
stanovený bez doplnění jednotlivých bodů,
Hlasování : přo - 7, proti - 0, zdžel se - 0

Usnesení é.2 -'l3l2o14: Zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření smlouvy příkazní č.
1t2O14 mezi obcí Mi|óice a koordinátorem BoZP panem Dúrrem Petrem, trvale bytem
Sladkovského 45, 289 11 Peěky Ve Výši 6o00,-Kč/měsíěně po dobu realizace Výstavby kanalizace
a vodovodu v obci Milěice.

Hlasování i plo -7, proti - 0, zdržel se-0

Usnesení é. 3 - 13t2o14: Zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o
úVěru č. 0377298409 k r]věrovému úětu o418131489/0800, ktený by měl být uzavřen mezi obci
Milčice a Českou spořitelnou, a.s., sídlem olbrachtova 1929162, 14o 00 Praha 4. ÚVěr by měl být
splácen čtvňletnímisplátkami ve výši 100.000,-Kč a poslední splátka bude zaplacena dne
31.12.2024.

Hlasování: pro - 7, přoti

- 0,

zdĚel se -

0

Usnesení Č. 4 ,13t2014: Zastupitelstvo obce Milčice schvaluje uzavření smlouvy o umístění a
provozování konte.inerů, která by měla být uzavřena mezi obcí Milčice a společností REVENGE,
a,s. se sídlem Za Mototechnou 111414, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, obec smluvně umožní
,1,19
u školy kontejner na sběr oděVů, obuvi a textilu. Za
provozovateli umístit na pozemku č, par.
poskytnutí spolupráce obci smluvně náležíodměna Ve Výši 500,-Kč na kontejner za rok,
Hlasování : pro - 7, proti - 0, zdĚel se - 0

Usnesení é. 5 - 13t2o14: Zastupitelstvo obce Milčice schvaluje přijetí rozpoětového opatření
č.6t2o14 lak, aby z důvodů financování investičních akcí bylo zajištěno plnění podmínek
uvedených V rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP,
Hlasování : pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení é.6 -,l3tzo14: Zastupitelstvo obce Milčice schvaluje smlouva o díIo na autorský
dozor na akci revitalizace a odbahnění rybníku Milěice, která by měla být uzavřena mezi obcí
Milčice a autorským dozorem p. Matysem Petrem, trvale bytem Pod Malým Vrchem 882,282 01
český Brod se stanovením odměny Ve Výši 6o,o00,-Kč za dilo realizace revitalizace a odbahnění
v obci Milčice.

Hlasování: pro - 7, proti

Usnesení č. 7

- 0,

zdžel se -

0

-

13l2o14 : Zastupitelstvo schvaluje zřízení bankovního produktu (debet,
kontokorent, revolvingový úvěr) u KB, a.s. na pobočce v Nymburku do výše až 2 mil, Kč
k zajištěni spolufinancování investičníchakcí obce Milěice.
Hlasování : plo - 7, proti - 0, zdĚel se - 0

Usnesení é,8 - 13I2o14: Zastupitelstvo schvaluje , zrušenísmlouvy se spoleěností TS-Data
s,r,o. o poskytování připojení k internetu a uzavření smlouvy se spoleěností TEcHart system
s.r.o. o poskytování připojení k internetu,
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

Usnesení č. g - 13t2014: Zastupitelstvo schvaluje, složeníinventarizaění komise Ve sloŽení lng.
Kateřina Weissová - předseda komise, LadislaV Zacha a lng. Jakub Douděra - členovékomise.
Hlasování : pío - 7, proti - 0, zdžel se - 0

Návrh usnesení č . 10 - 1312014: Zastupitelstvo schvaluje, výši poplatku za svoz odpadu pro rok
2015 Ve Výši
400,-Kě/trvale přihlášeného občana Milčic
600,-Kč/rekreačníobjekt ě.p. nebo č.e, a drobní podnikatelé, živnostníci

.
o
o
.

2200,-Kč/podnikatelé
a poplatek za psa pro rok 2015 Ve Výši so,-Kě.
Hlasování : pro - 7, proti - 0, zdžel se - o

Usnesení é, 11 - 1312014: Zastupitelstvo schvaluje, Výši odměny pro občany ve výši 300,-Kč.
Jednorázová odměna bude vyplacena hotově občanovi ve věku od 60{i let, včeině,
Hlasování : pro - 7, přoti _ 0, zdžel se - 0
Usnesení ě- 12 - 13l2o14: Zastupitelstvo schvaluje, Výši odměny pro oběany ve výši 300,-Kč.
Jednorázová odměna bude poskytnuta formou Věcného daru.
Hlasování i plo -7, proti - 0, zdžel se - 0
V Milčicíchdne 2.12.2014
Jan Černý,ověřovatel zápisu

: .....,

lng. Petr Dytrych, ověřovatel zápisu

Ladislav zacha, místostarosta
lng. Jakub Douděra, starosta

:

:

