ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí
dne 8. června 2009 od 18.00 hodin
na Městském úřadě Mirošov

-----------------------------------------------------------------------Přítomni: Sýkora, Strnad, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina,
Peroutka, Matějka, Ing. Uzlová, Němec
Omluveni: Johánková
Nepřítomen: Soukup
Hosté:

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva (dále jen „ZM“) zahájil a řídil starosta města pan Vlastimil Sýkora. V úvodu
přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů a tím je ZM usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Za ověřitele zápisu byli navrženi: p. Hodina a Mgr. Judl
Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřitele zápisu: p. Hodinu a Mgr. Judla
Hlasování o návrhu: PRO:11
PROTI:0
ZDRŽEL SE:2

SCHVÁLENO

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města Mirošov
4.1. Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 23. 3. 2009
5. Rada města předkládá zastupitelstvu města:
5.1. Usnesení č. 42/09 ze dne 1. 4. 2009
5.1.1. Stanovisko Ministerstva financí ve věci uzavření koncesní smlouvy ve věci provozování
vodohospodářské infrastruktury ve městě Mirošov
5.2. Usnesení č. 46/09 ze dne 6. 4. 2009
5.2.1. Zápis z jednání o předání a převzetí vodohospodářské infrastruktury města Mirošov ze dne
1. 4. 2009
5.2.2. Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitostem města Mirošov (1102/6 a 1857/1),
které byly dotčeny stavbou v rámci akce: „Mirošov, U Hřiště, rekonstrukce NN vedení,
IE-12-0002053“
5.2.3. Žádost o směnu pozemků – část pozemku č. 2110 a část pozemku č. 1784/1 a odkoupení
části pozemku č. 1784/1
5.3. Usnesení č. 52/09 ze dne 20. 4. 2009
5.3.1. Smlouva mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného
břemene k nemovitosti města Mirošov (pozemek č. 1896/2 v k.ú. Mirošov, které vzniklo
při stavbě soustavy pro distribuci el. energie – kabel NN
5.3.2. Nabídka na prodej pozemků p.č. 1740/3 o výměře 2 162 m² v k.ú. Mirošov městu Mirošov
5.4. Usnesení č. 63/09 ze dne 18. 5. 2009
5.4.1. Návrh závěrečného účtu města Mirošov za rok 2008 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2008

5.4.2. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 26.3.2009
5.5. Usnesení č. 68/09 ze dne 1. 6. 2009
5.5.1. Žádost Okresního soudu v Rokycanech o zvolení přísedících u soudu
5.5.2. Podání žádosti o dotaci z programu ROP JZ na rekonstrukci ZŠ Mirošov
5.5.3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mirošov o vyřazení majetku z evidence
5.5.4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 6. 2009
5.5.5. Plnění rozpočtu města Mirošov za období od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Hlasování o návrhu starosty: ZM schvaluje předložený program jednání zastupitelstva včetně jeho
doplnění
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města Mirošov
4.1. Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 23. 3. 2009
- starosta provedl kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 23. 3. 2009 a tento bod se považuje
za splněný
5. Rada města předkládá zastupitelstvu města:
5.1. Usnesení č. 42/09 ze dne 1. 4. 2009
5.1.1. Stanovisko Ministerstva financí ve věci uzavření koncesní smlouvy ve věci provozování
vodohospodářské infrastruktury ve městě Mirošov
Město Mirošov požádalo o stanovisko ve věci uzavření smlouvy s novým provozovatelem
veřejného vodovodu a kanalizace MF. Stanovisko bylo projednáno na schůzi rady
dne 1. 4. 2009 a poté byla při schůzi rady podepsána smlouva s novým provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury se společností Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
- bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání zastupitelstva města pan starosta
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí ve věci uzavření koncesní
smlouvy ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Mirošov
5.2. Usnesení č. 46/09 ze dne 6.4.2009
5.2.1. Zápis z jednání o předání a převzetí vodohospodářské infrastruktury města Mirošov
ze dne 1. 4. 2009
- pan starosta podal více informací o průběhu předávání majetku společností REVOS
Rokycany s.r.o. městu Mirošov a o stavu předávaného majetku. Prozatím nedošlo k úplnému
předání veškerých dokladů a dokumentů.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání o předání a převzetí vodohospodářské
infrastruktury města Mirošov ze dne 1. 4. 2009
5.2.2. Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitostem města Mirošov (1102/6 a 1857/1),
které byly dotčeny stavbou v rámci akce: „Mirošov, U Hřiště, rekonstrukce NN vedení,
IE-12-0002053“
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitostem města Mirošov
(1102/6 a 1857/1), které byly dotčeny stavbou v rámci akce: „Mirošov, U Hřiště,
rekonstrukce NN vedení, IE-12-0002053“
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO

5.2.3. Žádost o směnu pozemků – část pozemku č. 2110 a část pozemku č. 1784/1 a odkoupení
části pozemku č. 1784/1
- byla podána žádost o směnu pozemků a odkoupení části pozemku v majetku města
Mirošov. Byla zjištěna pravděpodobná výměra předmětných pozemků – část pozemku (ul.
V. Nejedlého) č. 2110 a část pozemku před domem č.p. 41 (nám. Míru) č. 1784/1.
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku č. 1784/1
Hlasování o návrhu: PRO:3
PROTI:10
ZDRŽEL SE:0

NESCHVÁLENO

Návrh usnesení: ZM schvaluje směnu částí pozemků p.p.č 2110 (cca 85 m²) a p.p.č. 1784/1
(cca 96 m²) mezi městem Mirošov a současným vlastníkem s tím, že náklady na pořízení
geometrického zaměření budou rozděleny rovným dílem mezi město Mirošov a vlastníka,
náklady na vklad bude hradit vlastník a město Mirošov zajistí sepsání smlouvy
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
5.3. Usnesení č. 52/09 ze dne 20.4.2009
5.3.1. Smlouva mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného
břemene k nemovitosti města Mirošov (pozemek č. 1896/2 v k.ú. Mirošov, které vzniklo
při stavbě soustavy pro distribuci el. energie – kabel NN)
- jedná se o pozemek na Čtrnáctce
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a. s.
o zřízení věcného břemene k nemovitosti města Mirošov (pozemek č. 1896/2
v k.ú. Mirošov, které vzniklo při stavbě soustavy pro distribuci el. energie – kabel NN)
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
5.3.2. Nabídka na prodej pozemku p.č. 1740/3 o výměře 2 164 m² v k.ú. Mirošov městu
Mirošov
- jedná se o pozemek u Příkosického potoka a mostu v ul. Politických vězňů. Na pozemku
je vybudována odlehčovací komora a vedena kanalizace vč. šachet. Vlastník pozemku
navrhuje kupní cenu 400,-Kč/m² popř. nabízí možnost jednání o ceně, kterou navrhne
zastupitelstvo města Mirošov
- bližší informace o pozemku podal na zasedání zastupitelstva města pan starosta
Návrh usnesení: ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1740/3 o výměře 2 164 m² za nabídnutou
cenu 400,-Kč/m²
Hlasování o návrhu: PRO:0
PROTI:12
ZDRŽEL SE:1
NESCHVÁLENO
5.4. Usnesení č. 63/09 ze dne 18.5.2009
5.4.1. Návrh závěrečného účtu města Mirošov za rok 2008 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2008
- návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov
za rok 2008 je zveřejněn na úřední desce od 22. 4. 2009 a zároveň je k dispozici
na internetových stránkách města Mirošov
- informaci k tomuto bodu podal předseda finančního výboru RNDr. Lang
Návrh usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením města
Mirošov, a to bez výhrad.
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO

5.4.2. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 26.3.2009
- k tomuto bodu podal více informací předseda likvidační komise p. Lumír Hodina
Návrh usnesení: ZM schvaluje likvidaci majetku města Mirošov a ZŠ Mirošov v souladu se
zápisem z jednání likvidační komise ze dne 26.3.2009
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
V 19.05 bylo přerušeno zasedání zastupitelstva města Mirošov.
V 19.15 bylo obnoveno zasedání zastupitelstva města Mirošov.
5.5. Usnesení č. 68/09 ze dne 1. 6. 2009
5.5.1. Žádost Okresního soudu v Rokycanech o zvolení přísedících u soudu
Návrh usnesení: ZM schvaluje navržené osoby jako přísedící u Okresního soudu v Rokycanech
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
5.5.2. Podání žádosti o dotaci z programu ROP JZ na rekonstrukci ZŠ Mirošov
- bližší informace o tomto bodu podal na zasedání zastupitelstva města pan starosta
Návrh usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu ROP JZ, opatření 2.4 Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na projekt „Rekonstrukce
objektu ZŠ Mirošov“ o celkových nákladech cca 32 mil. Kč
SCHVÁLENO
Hlasování o návrhu: PRO:13
Návrh usnesení: ZM schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce objektu ZŠ Mirošov“
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
Návrh usnesení: ZM schvaluje financování projektu „Rekonstrukce objektu ZŠ Mirošov“ úvěrem
v celé výši projektu
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
5.5.3. Žádost Základní školy a mateřské školy Mirošov o vyřazení majetku z evidence
(inventární číslo 1022)
Návrh usnesení: ZM schvaluje vyřazení vlajky ČR z evidence majetku školy (inventární číslo 1022)
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
5.5.4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 6. 2009
- informaci k tomuto bodu podal předseda finančního výboru RNDr. Lang
Návrh na zrušení OZV č. 1/2008 o použití místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
- k tomuto bodu vystoupili: starosta, RNDr. Lang, Vašák, Mgr. Judl, Forst, Strnad, Hodina
Návrh usnesení: ZM schvaluje zrušení OZV č. 1/2008 o použití místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti
Hlasování o návrhu: PRO:5
PROTI:6
ZDRŽEL SE:2
NESCHVÁLENO
Návrh III. rozpočtového opatření na rok 2009
- informaci k tomuto bodu podal předseda finančního výboru RNDr. Lang
Návrh usnesení: ZM schvaluje III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2009
Hlasování o návrhu: PRO:13
SCHVÁLENO
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 6. 2009

5.5.5. Plnění rozpočtu města Mirošov za období od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009
- informaci k tomuto bodu podal předseda finančního výboru RNDr. Lang
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Mirošov za období od 1. 1. 2009
do 30. 4. 2009
6. Různé
Informace starosty:
− výše míry inflace za rok 2008
− přehled nezaplacených místních poplatků za komunální odpad k 18. 5. 2009
− materiál „Strategie boje proti extremismu“ – je k dispozici u starosty
− dotace na byty – po provedených kontrolách je dotace přiznána v plné výši, tj. není
povinnost dotaci vracet
− zrušení stavebního úřadu – na písemnou výzvu všem poslancům v Plzeňském kraji
a senátorovi reagovali písemně pouze poslanec Papež a tehdejší ministr spravedlnosti
Pospíšil a osobně senátor Sefzig. Podle jejich informací nebude legislativně řešen návrh
na zrušení stavebního úřadu v Mirošově
− snaha volených orgánů Plzeňského kraje o převedení provozu Speciální MŠ Janov pod
příspěvkovou organizaci města – MŠ Mirošov – nebude zatím realizováno
7. Diskuse
- p. Němec měl požadavek, aby pracovníci veřejně prospěšných prací vykonávali svoji činnost
i na Janově
- p. Hodina se dotazoval do jakého termínu mají být zaplaceny místní poplatky za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- p. Vašák se dotazoval jak to vypadá s projektovou dokumentací ohledně poklopů a dále vznesl
stížnost na hlučnost firmy ROSSO
- Mgr. Judl vznesl požadavek na předložení metodiky ořezu lip – Uxova ulice
8. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 21.05 hodin
V Mirošově dne 8. 6. 2009
Zapsala: Radka Frajtáková
Podepsáni: Lumír Hodina, Mgr. Rostislav Judl, Vlastimil Sýkora - starosta

USNESENÍ č. 3/2009
ze zasedání zastupitelstva města Mirošov ze dne 8. června 2009
Zastupitelstvo města Mirošov
schvaluje:
1. ověřitele zápisu: p. Hodinu a Mgr. Judla
2. předložený program jednání zastupitelstva včetně jeho změn a doplnění
3. smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitostem města Mirošov (1102/6 a 1857/1),
které byly dotčeny stavbou v rámci akce: „Mirošov, U Hřiště, rekonstrukce NN vedení,
IE-12-0002053“
4. směnu částí pozemků p.p.č 2110 (cca 85 m²) a p.p.č. 1784/1 (cca 96 m²) mezi městem Mirošov
a současným vlastníkem s tím, že náklady na pořízení geometrického zaměření budou rozděleny
rovným dílem mezi město Mirošov a vlastníka, náklady na vklad bude hradit vlastník a město
Mirošov zajistí sepsání smlouvy
5. smlouvu mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene
k nemovitosti města Mirošov (pozemek č. 1896/2 v k.ú. Mirošov, které vzniklo při stavbě
soustavy pro distribuci el. energie – kabel NN)
6. závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov
za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov, a to bez výhrad
7. likvidaci majetku města Mirošov a ZŠ Mirošov v souladu se zápisem z jednání likvidační komise
ze dne 26. 3. 2009
8. navržené osoby jako přísedící u Okresního soudu v Rokycanech
9. podání žádosti o dotaci do programu ROP JZ, opatření 2.4 Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného školství na projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ Mirošov“
o celkových nákladech cca 32 mil. Kč
10.realizaci projektu „Rekonstrukce objektu ZŠ Mirošov“
11.financování projektu „Rekonstrukce objektu ZŠ Mirošov“ úvěrem v celé výši projektu
12.vyřazení vlajky ČR z evidence majetku školy
13.III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2009

bere na vědomí:
1. stanovisko Ministerstva financí ve věci uzavření koncesní smlouvy ve věci provozování
vodohospodářské infrastruktury ve městě Mirošov
2. zápis z jednání o předání a převzetí vodohospodářské infrastruktury města Mirošov ze dne
1. 4. 2009
3. zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 6. 2009
4. plnění rozpočtu města Mirošov za období od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009

neschvaluje:
1. záměr odprodeje části pozemku č. 1784/1
2. odkoupení pozemku p.č. 1740/3 o výměře 2 164 m² za nabídnutou cenu 400,-Kč/m²
3. zrušení OZV č. 1/2008 o použití místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, text zveřejněného
usnesení upraven.

