ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.02.2011
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, Ing. Uzlová, Mgr. Judl,
Mgr. Hodinová, Mgr. Tučková, p. Pejsar, p. Matějka, pí Bezděková, p. Šaman,
p. Hodina

Omluven:
JUDr. Vrbecká
Nepřítomen: p. Čejka – v průběhu jednání byl omluven – čas 19:15 hod.
Občané:
1

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva (dále jen „ZM“) zahájil a řídil starosta města pan Vlastimil Sýkora
(dále jen „předsedající“). V úvodu přivítal přítomné. Předsedající na základě prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo města usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p. Matějku a Mgr. Hodinovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Matějku a Mgr. Hodinovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 39/2011 bylo schváleno.

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města Mirošov ze dne 20.12.2010
5. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu I. rozpočtového opatření města na rok
2011
6. Rada předkládá zastupitelstvu:
6.1. Usnesení rady č. 08/11 ze dne 17.01.2011
6.1.1. návrh odměn předsedovi a členům likvidační komise od 01.03.2011
6.1.2. kalkulace neinvestičních nákladů na žáka ZŠ a MŠ Mirošov pro rok 2011
6.1.3. smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem
6.1.4. VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2010 vč. jeho doplnění
6.2. Usnesení rady č. 21/11 ze dne 14.02.2011
6.2.1. podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad – vyslovení souhlasu s realizací
projektu (vnitřní i vnější komunikace „Bytová zóna Janov“) a s jeho finančním krytím
6.2.2. přehled událostí jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2010

7.
8.
9.

Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/2011 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 20.12.2010
Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 20.12.2010.
Usnesení č. 27/2010 – smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ve věci
zřízení distribuční soustavy: „Mirošov, p. 711/4, Vl. Brandtner,
vzd. NN“ přes pozemek p.č. 1844/8 byla podepsána
Usnesení č. 29/2010 – došlo k podpisu jedné kupní smlouvy týkající se odkoupení pozemku
p.p.č. 1839/7 v k.ú. Mirošov
Usnesení č. 35/2010 – záměr prodeje pozemku p.p.č. 1857/7 v k.ú. Mirošov byl zveřejněn
na úřední desce
Usnesení č. 37/2010 – zastupitelům byl předložen zápis o výsledku inventarizace majetku
města Mirošov za rok 2010 a starosta vysvětlil náležitosti uvedené
v zápise
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
5. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu I. rozpočtového opatření města na rok
2011
K jednotlivým bodům zápisu z jednání finančního výboru podali více informací předsedkyně
finančního výboru pí Miloslava Bezděková, pan starosta a Mgr. Judl. Starosta vysvětlil
zařazené akce do rozpočtu a ve věci schodku hospodaření ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2010
podal vysvětlení Mgr. Judl. Vzniklý schodek byl způsoben pravděpodobně důsledkem
poruchy regulátoru. Porucha byla nahlášena na konci topné sezóny roku 2010. Opakovaně
byl dán požadavek na opravu závady, ta byla odstraněna až v lednu 2011. Mgr. Hodinová
upozornila, že k velkým ztrátám energií dochází nevyhovujícím stavem budovy I. stupně
(netěsnící okna, únik tepla stropem, špatná izolace). Dále vystoupil p. Hodina, že pokud
za vzniklý schodek může závada regulátoru, bylo by správné přidat ZŠ a MŠ Mirošov větší
finanční prostředky na zaplacení doplatku. Pan starosta vystoupil s tím, že věc prošetří.
Dále vystoupila Mgr. Tučková, zda bylo nezbytně nutné investovat finanční prostředky
do nového nábytku, koberců a jiného zařízení, když je škola v takovém havarijním stavu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
K návrhu I. rozpočtového opatření na rok 2011 vystoupil pan starosta a podal informace
k jednotlivým bodům navrženého rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011

Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 41/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM ukládá finančnímu výboru provést kontrolu nákladů příspěvkové organizaci ZŠ
a MŠ Mirošov za období posledních 4 let
Výsledek hlasování:
Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 42/2011 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZM ukládá radě města provést zjištění možných úspor energií u příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Mirošov
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 43/2011 bylo schváleno.

6.

Rada předkládá zastupitelstvu:

6.1. Usnesení rady č. 08/11 ze dne 17.01.2011
6.1.1. návrh odměn předsedovi a členům likvidační komise od 01.03.2011
Při schvalování odměn předsedům a členům výborů zastupitelstva na ustavujícím zasedání
zastupitelstva nebyla ještě zřízena likvidační komise. Likvidační komise ve složení: předseda
– Lumír Hodina, členové – Otto Šaman a Jaroslav Němec je zřízena od 01.02.2011 a rada
města doporučuje schválit měsíční odměnu ve výši 100 Kč pro předsedu i pro členy
likvidační komise. Navrhovaná odměna je ve stejné výši, jaká byla předsedovi i členům
likvidační komise poskytována v minulém volebním období.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje měsíční odměnu ve výši 100 Kč předsedovi a členům likvidační komise
od 01.03.2011
Výsledek hlasování:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Usnesení č. 44/2011 bylo schváleno.
6.1.2. kalkulace neinvestičních nákladů na žáka ZŠ a MŠ Mirošov pro rok 2011
Byly předloženy tři varianty kalkulace neinvestičních nákladů pro rok 2011. I. variantu
předložil ředitel ZŠ a MŠ Mirošov, II. varianta je vypočtena pro případ, že finanční výbor
doporučí a zastupitelstvo města schválí v I. rozpočtovém opatření města Mirošov na rok
2011 krytí zvýšených nákladů na energie ZŠ a MŠ v roce 2010 ve výši 268.162 Kč
a III. varianta (předložená zastupitelům před jednáním ZM) je vypočtena na základě
schváleného rozpočtového opatření č. I., ve kterém je krytí zvýšených nákladů na energie
v roce 2010 jen ve výši 145.000 Kč (příloha č. 2)

Návrh usnesení:
ZM schvaluje variantu č. III. výpočtu neinvestičních nákladů ve výši 6.950 Kč/rok
na žáka ZŠ a MŠ a 2.200 Kč/ rok na žáka stravujícího se ve školní jídelně na rok 2011
Výsledek hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 45/2011 bylo schváleno.
6.1.3. smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem
Po schválení a podpisu této smlouvy vydá RWE kladné stanovisko pro vydání stavebního
povolení akce: „Infrastruktura bytové zóny Janov“ (příloha č. 3).
Bližší informace k tomuto bodu podal pan starosta. Pan Hodina vznesl dotaz, zda je tato
firma jediná na realizaci plynárenského zařízení.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení mezi městem Mirošov a společností
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 46/2011 bylo schváleno.
6.1.4. VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2010 vč. jeho doplnění
V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 6/2009 ze dne 14.12.2009, bod 9 rada města
může provádět jednotlivá rozpočtová opatření za období od posledního zasedání ZM
do konce roku v daném rozsahu:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) rozpočtové opatření je vyvolané organizačními změnami na městském úřadě, pokud
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje
se celkový rozpočet výdajů města)
c) zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
d) úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován
e) přijaté rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města na nejbližším
zasedání zastupitelstva, konaném po schválení rozpočtového opatření radou města,
včetně jeho stručného odůvodnění
Mgr. Hodinová upozornila na rozpor v součtech rozpočtového opatření na rok 2010 včetně
jeho doplnění. Pan starosta na to reagoval, že tento problém projedná následující den.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.

6.2. Usnesení rady č. 21/11 ze dne 14.02.2011
6.2.1. podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad – vyslovení souhlasu s realizací
projektu (vnitřní i vnější komunikace „Bytová zóna Janov“) a s jeho finančním krytím
Bližší informace k tomuto bodu podal pan starosta.
Mgr. Hodinová se zeptala, zda bude možno požádat o další úvěr v případě opravy základní
školy. Pan starosta vystoupil a upřesnil, že poskytnutí dalšího úvěru nečiní problém.

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 13. výzvy z ROP NUTS II Jihozápad na akci
„Infrastruktura bytové zóny Janov – úprava místních komunikací“
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 47/2011 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje financování akce „Infrastruktura bytové zóny Janov – úprava místních
komunikací“ úvěrem s předpokládanými orientačními náklady akce ve výši 9 mil. Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 12

Proti: 1

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 48/2011 bylo schváleno.
6.2.2. přehled událostí jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2010
Podle vydané OZV č. 3 Požární řád města je v Čl. 1 odst. 2 starosta povinen 1x ročně
informovat členy zastupitelstva o stavu požární ochrany ve městě.
Bližší informace k tomuto bodu podal pan starosta.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
7. Různé
Starosta informoval o:
- způsobu vracení přeplatku vodného a stočného od společnosti REVOS Rokycany, s.r.o.,
neoprávněně vybírané společností od všech odběratelů v Mirošově za období od 01.05.2008
do 31.03.2009. Občané si mohou vrácení přeplatku vyzvednout v sídle firmy v Rokycanech,
Sedláčkova 651. S sebou je nutné mít občanský průkaz nebo ověřenou plnou moc osoby,
na kterou byla vystavena faktura.
- záměru Příkosické zemědělské a.s., o umístění stavby bioplynové stanice v areálu
společnosti v Mirošově
- možnosti odkoupení pozemku p.p.č. 1646/38 v k.ú. Mirošov (rybník) od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
- možnosti připomínek k návrhu pravidel půjček z Fondu rozvoje bydlení
8. Diskuse
- v diskusi vystoupil p. Hodina:
- s požadavkem, aby se do zápisu ze zasedání zastupitelstva psaly všechny připomínky
zastupitelů i hostů, nejen to, co je dané v počítači
- s vysvětlením k bodu v diskusi z minulého zasedání ZM týkajícího se uklízení sněhu před
nádražím v Mirošově. Pan Hodina uvedl toto: „V diskusi mělo být uvedeno, že by Vojenské
lesy mohly vypomoct s uklízením sněhu před nádražím a místo toho bylo napsáno, že chci,

aby Vojenské lesy protahovaly u nádraží“ – starosta odpověděl, že rada jednala s VLS
ve smyslu možnosti výpomoci
- s dotazem, proč v minulém zápise ze ZM bylo napsáno, že je nepřítomný, přestože byl
na začátku zastupitelstva omluvený
- s požadavkem, že by se zápis mohl opět vždy na konci přečíst, doplnit poznámky
ověřovatelů a zastupitelé by se mohli vyjádřit k tomu, zda souhlasí s tím, co je v zápise
napsáno
- dále pan Hodina vystoupil s těmito dotazy:
- jak je nastavena smlouva s hotelem Mirošov, že mohl vzniknout dluh a pořád pokračuje starosta odpověděl
- zda se bude řešit reklamace kanalizace dokud je v záruční době (např. cesty, hřiště,
propady v Potoční ulici atd.) – starosta sdělil, že projedná rada města
- co se probíralo na VSR – starosta odpověděl
- zda se dá zpomalovací práh před ZŠ Mirošov – starosta sdělil, že bude řešit rada města
- zda je už vybraný někdo na zimní údržbu 2011/2012 – starosta sdělil, že dosud platí
stávající smlouva
- zda „HALDIČKY“ budou převedeny do majetku města Mirošov
- v diskusi dále vystoupili:
- Mgr. Judl a požádal o zastřižení stromů (lípy) v ulici Uxova – starosta sdělil, že požadavek
předá k posouzení příslušnému pracovníkovi MěÚ
- Ing. Uzlová s dotazem, jak to bude do budoucna s kanalizací v ulici Čtrnáctka
- Mgr. Taťána Tučková s dotazem, zda je v Mirošově nějaké veřejné úložiště, skladiště nebo
skládka na odpad ze zahrádek – starosta sdělil, že je možno využít sběrný dvůr
- pan Němec s dotazem, kdy se budou opravovat okresní silnice – starosta sdělil, jaké má
informace od SÚS Rokycany, které zodpovídají za stav silnic
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno ve 20:25 hod.
V Mirošově dne 28.02.2011
Zapsala: Radka Frajtáková
Ověřovatelé zápisu: Vladislav Matějka, Mgr. Ilona Hodinová, Vlastimil Sýkora, starosta

VÝPIS z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 28.02.2011
Zastupitelstvo města Mirošov
Určuje:
1. ověřovatele zápisu: p. Matějku a Mgr. Hodinovou - usnesení č. 39/2011

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM – usnesení č. 40/2011
2. I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011 – usnesení č. 41/2011
3. měsíční odměnu ve výši 100 Kč předsedovi a členům likvidační komise od 01.03.2011 –
usnesení č. 44/2011
4. variantu č. III. výpočtu neinvestičních nákladů ve výši 6.950 Kč/rok na žáka ZŠ a MŠ
a 2.200 Kč/ rok na žáka stravujícího se ve školní jídelně na rok 2011 – usnesení
č. 45/2011
5. podepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940, Ústí nad Labem – usnesení č. 46/2011
6. financování akce „Infrastruktura bytové zóny Janov – úprava místních komunikací“ úvěrem
s předpokládanými orientačními náklady akce ve výši 9 mil. Kč – usnesení č. 48/2011

Souhlasí:
1. s podáním žádosti o dotaci do 13. výzvy z ROP NUTS II Jihozápad na akci „Infrastruktura
bytové zóny Janov – úprava místních komunikací“ – usnesení č. 47/2011

Ukládá:
1. finančnímu výboru provést kontrolu nákladů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mirošov
za období posledních 4 let – usnesení č. 42/2011
2. radě města provést zjištění možných úspor energií u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Mirošov – usnesení č. 43/2011

