ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.04.2011
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,
JUDr. Vrbecká

Omluven:
p. Hodina
Nepřítomen: p. Čejka – dostavil se v 18:05
Občané:
12 občanů
Ing. Ladislav Vágner a p. Pešek – Příkosická zemedělská, a.s.
p. Dvořáček – zástupce projektanta

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. Forsta a p. Pejsara. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Forsta a p. Pejsara
Výsledek hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 49/2011 bylo schváleno.
V 18:05 se dostavil p. Čejka.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Starosta navrhl, aby program jednání zastupitelstva byl přečíslovaný a to takto:
Původní bod 5.4.4. žádost společnosti Příkosická zemědělská a.s. o vyjádření k umístění
stavby: „Bioplynová stanice Mirošov“ na pozemku p.p.č. 1640/5 v k.ú. Mirošov byl
přečíslovaný na bod 4. a bod 4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 28.02.2011
byl přečíslovaný na bod 4.1.
Program jednání:
4. žádost společnosti Příkosická zemědělská a.s. o vyjádření k umístění stavby:
„Bioplynová stanice Mirošov“ na pozemku p.p.č. 1640/5 v k.ú. Mirošov
4.1. Kontrola usnesení zastupitelstva města Mirošov ze dne 28.02.2011

5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 08/11 ze dne 17.01.2011
5.1.1. žádost o směnu pozemku p.p.č. 153/1 v k.ú. Mirošov
5.1.2. žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1857/7 v k.ú. Mirošov

5.2. Usnesení rady č. 27/11 ze dne 07.03.2011
5.2.1. nabídka společnosti ALIMPEX – Louny, spol. s.r.o., na prodej části pozemku (PK)
č.st. 78 v k.ú. Mirošov
5.2.2. nabídky na prodej podílů pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov
5.3. Usnesení rady č. 34/11 ze dne 21.03.2011
5.3.1. žádost o prodej pozemku p.p.č. 1652/59 (dle KN) v k.ú. Mirošov
5.3.2. závěrečný účet města Mirošov za rok 2010 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2010
5.4. Usnesení rady č. 41/11 ze dne 04.04.2011
5.4.1. zápis z jednání likvidační komise ze dne 23.03.2011
5.4.2. převedení dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Základní škole
a mateřské škole Mirošov
5.4.3. kupní smlouva mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření města na rok
2011
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM včetně jeho změn
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 50/2011 bylo schváleno.
4. Žádost společnosti Příkosická zemědělská a.s. o vyjádření k umístění stavby:
„Bioplynová stanice Mirošov“ na pozemku p.p.č. 1640/5 v k.ú. Mirošov
Příkosická zemědělská a.s. požádala o vyjádření k umístění stavby: „Bioplynová stanice
Mirošov“ v areálu společnosti na pozemku p.p.č. 1640/5 v k.ú. Mirošov a předložila
projektovou dokumentaci.
Starosta předal slovo předsedovi představenstva Příkosické zemědělské, a.s. Ing. Ladislavu Vágnerovi, který seznámil přítomné zastupitele a občany se záměrem
výstavby „Bioplynové stanice Mirošov“.
Dále k tomuto bodu vystoupil se svými připomínkami pan starosta. Starosta nejprve sdělil,
že Příkosická zemědělská a.s. předložila na stavební úřad v Mirošově žádost o vydání
územního rozhodnutí a tudíž by zastupitelstvo mělo na svém zasedání o tomto bodu
rozhodnout. Starosta dále uvedl, že na základě prostudování dostupných materiálů
a projektové dokumentace, kterou předložila Příkosická zemědělská, a.s. nesouhlasí
s umístěním stavby: „Bioplynová stanice Mirošov“. K tomu řekl, že umístění „Bioplynové
stanice Mirošov“ není úplně vhodné a to z důvodu velikosti zařízení, dále ze zákonných
důvodů a rozporů v projektové dokumentaci.
Velikost zařízení:
- v projektové dokumentaci je uvedeno, že v zařízení, které je popsáno v projektové
dokumentaci má být zpracováno 27,5 tisíce tun materiálu za rok tj. 10,5 tisíc tun hnoje
a kejdy a 17 tisíc tun siláže a senáže. Velikost přesahuje stávající produkci mirošovské farmy
a je pasovaná na produkci i okolních farem.
Zákonné důvody:
- majetkoprávní vztahy - stavba má být umístěna na pozemku 1640/5, ale součástí stavby
je také elektropřípojka. V projektové dokumentaci je uvedeno, že elektropřípojka bude
vedena po pozemku v katastru nemovitostí, pod kterým je původní katastr, vlastníků je zde

více (minimálně 5-6) a o tomto projektová dokumentace vůbec neuvažuje. Elektropřípojka by
byla vedena pravděpodobně i po obecním pozemku bývalé cesty 1864/1.
- největším negativem je to, že toto zařízení by bylo umístěné na poddolovaném území.
V projektové dokumentaci je uvedeno, že byl proveden inženýrsko-geologický průzkum
(ovšem není uvedeno kým a jak) a z tohoto projektu je patrné, že se dělal zejména
ke zjištění hladiny podzemní vody kvůli zakládání. Pro umístění takto těžkého zařízení by byl
třeba udělat rozsáhlejší geologický průzkum s ohledem na poddolované území
a na zakládání stavby a následně by se k tomu měl vyjádřit Báňský úřad
- „Pohoda bydlení“ – je také specifikovaná ve stavebním zákonu a jedná se o nepřiměřené
obtěžování obyvatelstva hlukem, exhalacemi popř. možným zápachem. Každé takové
zařízení, které se vybuduje u zástavby má i negativní dopad na hodnotu nemovitostí. Mohlo
by to mít také negativní dopad pro možnou další zástavbu.
- podle stávajícího územního plánu je toto území určeno pro výrobu zemědělskou – toto se
určilo třetí změnou územního plánu, jelikož se na tento pozemek zapomnělo – je zde otázka,
zda jde toto zařízení brát jako výrobu zemědělskou, jelikož v tuto chvíli je v projektové
dokumentaci uvedeno, že zbytková energie by šla do prodeje zhruba 94%
Rozpory v projektové dokumentaci:
- projektant, firma A1 s.r.o. z Českých Budějovic ponechal v projektové dokumentaci z jiné
projektové dokumentace v geologické a hydrogeologické charakteristice údaj, že se toto
nachází na Povodí Labe prostřednictvím Sázavy a že zde je Jilemnický a Krupský potok.
Dále je v projektové dokumentaci konstatováno, že propady jsou pouze v nivě Příkosického
potoka, čemuž tak není. Propady byly v Myti, pod Dvorským rybníkem a zhruba před 10 lety
byly i v oblasti Čtrnáctky. Dále je konstatováno, že nejbližší vodní zdroje v blízkosti nejsou projektant by měl říct, kde jsou nejbližší zdroje a měl by udělat hydrogeologické posouzení,
zda můžou nebo nemůžou být zasaženy. Projektant dále konstatoval, že je zde nízký
radonový index – radonový index se v Mirošově uvádí střední. V projektové dokumentaci
chybí záležitost vodohospodářského zabezpečení, jak by byly nádrže zabezpečeny proti
průsaku a proti případnému přeplnění. V projektové dokumentaci chybí také požární
zabezpečení.
Dále starosta uvedl, že nesouhlasí s údajem, který je uvedený v projektové dokumentaci
a to s tím, že 50% vnější dopravy bude směřovat na Holubí kout (na Veselou). Materiál by se
vozil také z farem v Příkosicích popř. Skořicích – doprava by probíhala přes zástavbu.
Nakonec starosta uvedl, že v projektové dokumentaci je uvedeno, že nejbližší zástavba je
150 m ojedinělý RD, ale že jsou tam dva dvojdomky – ovšem údaj není správný, jelikož
nejbližší zástavba je 95 m od stavby. Restaurace na Statku je v projektové dokumentaci
uvedena ve vzdálenosti zhruba 200 m, přitom skutečná vzdálenost je 115 m.
Starosta dále předal slovo přítomným zastupitelům, aby se k této problematice vyjádřili:
Mgr. Tučková – se dotazovala, zda se neuvažovalo s umístěním „Bioplynové stanice
Mirošov“ o jiné lokalitě
Mgr. Judl – souhlasil s připomínkami p. starosty a konstatoval, že při získání rentabilní
výroby energie a z ní následné dotování dlouhodobě nerentabilní živočišné výroby může
dojít k tomu, že živočišná výroba už nebude potřeba a aby se nestalo to, že vznikne ještě
větší nezaměstnanost
Starosta dále předal slovo veřejnosti:
RNDr. Lang – souhlasil s připomínkami pana starosty
- více seznámil přítomné zastupitele a občany s poddolovaným územím v Mirošově
a s rizikem ohrožení podzemních vod v Mirošově
- konstatoval, že v projektové dokumentaci je uvedeno, že inženýrsko-geologický průzkum
byl proveden – vznikají tedy otázky: Kde jsou závěry inženýrsko-geologického průzkumu
v projektu? Kde jsou geomechanické výpočty? – bez tohoto nelze projekt provést, protože
bez toho statik neudělá patřičný výpočet

RNDr. Lang dále řekl, že má pochybnost o celém projektu jako takovém.
V této diskusi vystoupil dále p. Dvořáček – zástupce projektanta a podal vysvětlení
k některým bodům
p. Círek – vyjádřil svůj nesouhlas s nesprávnými údaji v projektové dokumentaci, kde je
uvedeno, že nejbližší zástavba je 150 m, přičemž nejbližší zástavba je 95 m od stavby, dále
vyjádřil své obavy k možným propadům z důvodu velikosti a hmotnosti zařízení a možného
zápachu. Dále se dotazoval, z jakých vzdáleností byla spočtena hluková studie, zda
ze skutečných nebo z těch, které jsou uvedené v projektové dokumentaci.
p. Pešek – uvedl, že by bylo vhodné nejprve toto zařízení vidět a více se s ním seznámit
pí Círková – vyjádřila své obavy k možnému vzniku požáru (jako se tak stalo např.
v Německu, Rakousku) a následného výbuchu, jelikož se v blízkosti zařízení nachází čerpací
stanice
p. Strnad – uvedl, že dříve se měly na území, kde by měla být umístěna „Bioplynová
stanice“, stavět dílny a dílnu v této době postavit nepovolili; dále vylíčil své pochybnosti
o zápachu a o tom, kam se bude vyvážet odpad
Mgr. Hodinová navrhla, aby bylo jednání o tomto bodu ukončeno a aby zastupitelstvo
na svém zasedání o tomto bodu rozhodlo
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí s umístěním stavby „Bioplynová stanice Mirošov“ na pozemku p.p.č.
1640/5 v k.ú. Mirošov dle předložené projektové dokumentace z 03/2011
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 51/2011 bylo schváleno.
V 19:40 hodin bylo přerušeno jednání ZM.
V 19:50 hodin bylo obnoveno jednání ZM.

4.1. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 28.02.2011
Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 28.02.2011.
Starosta navrhl revokovat usnesení č. 48/2011 ze dne 28.02.2011.
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 48/2011
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 52/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s realizací akce „Infrastruktura bytové zóny Janov
komunikací“

- úprava místních

Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 53/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje financování akce „Infrastruktura bytové zóny Janov – úprava místních
komunikací“ z rozpočtu města Mirošov ve výši 9.424.815 Kč s tím, že do rozpočtu
města Mirošov budou poskytnuty finanční prostředky na předfinancování akce
z úvěru. Podíl financování akce bude následující – podíl města ve výši 15 % (1.413.723
Kč) a podíl dotace ve výši 85 % (8.011.092 Kč)
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 54/2011 bylo schváleno.
Usnesení č. 42/2011 – finančnímu výboru provést kontrolu nákladů příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Mirošov za období posledních 4 let
- kontrola byla provedena 31.03.2011. Bližší informace k provedené
kontrole podala na jednání zastupitelstva předsedkyně finančního
výboru pí Miloslava Bezděková.
Usnesení č. 43/2011 – radě města provést zjištění možných úspor energií u příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Mirošov
- zjištění možných úspor provedl na základě uloženého úkolu RM
p. Kozák a radě předložil návrh na úsporu energií. Bližší informace
podal starosta města.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
5.

Rada předkládá zastupitelstvu:

5.1. Usnesení rady č. 08/11 ze dne 17.01.2011
5.1.1. žádost o směnu pozemku p.p.č. 153/1 v k.ú. Mirošov
Dne 23.12.2010 žadatelé požádali o směnu pozemku p.p.č. 153/1 v k.ú. Mirošov. Žádost
o směnu pozemku projednala na své schůzi dne 03.01.2011 rada města a schválila
zveřejnění záměru směny. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce a stránkách
města, nikdo k záměru směny nevznesl žádné připomínky či požadavky. Město Mirošov
nechalo zpracovat geometrický plán, podle kterého je výměra pozemku p.p.č. 153/4
v podílovém spoluvlastnictví žadatelů 22 m² a výměra oddělené části pozemku p.p.č. 153/5
ve vlastnictví města Mirošov 56 m².
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 153/4 o výměře 22 m² v podílovém
spoluvlastnictví žadatelů za pozemek p.p.č. 153/5 o výměře 56 m² v majetku města
Mirošov
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Usnesení č. 55/2011 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5.1.2. žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1857/7 v k.ú. Mirošov
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1857/7 v k.ú. Mirošov byla podaná dne 22.11.2010.
Žadatel na pozemku zamýšlí postavit klempířskou dílnu. Záměr prodeje projednalo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.12.2010 a usnesením č. 35/2010 záměr
prodeje schválilo. Záměr prodej byl řádně zveřejněn na úřední desce a stránkách města.
K záměru se nikdo jiný nepřihlásil ani nevznesl připomínky. Je zpracovaný geometrický plán,
kterým vznikl pozemek p.p.č. 1857/21 o výměře 104 m², kterého se prodej týká.
Starosta navrhl cenu obvyklou tj. 200 Kč/m². Nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh
nevznesl.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1857/21 o výměře 104 m² v k.ú. Mirošov za cenu
200 Kč/m².
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 56/2011 bylo schváleno.
5.2. Usnesení rady č. 27/11 ze dne 07.03.2011
5.2.1. nabídka společnosti ALIMPEX – Louny, spol. s.r.o., na prodej části pozemku (PK)
č.st. 78 v k.ú. Mirošov
V souvislosti s rekonstrukcí silnice III/11724 Hrádek – Mirošov nabízí společnost ALIMPEX
k odkoupení pozemek (PK) č.st. 78 o výměře 35 m² za cenu 70 Kč/m².
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku (PK) č.st. 78 v k.ú. Mirošov o výměře 35 m² za cenu
70 Kč/m² od společnosti ALIMPEX – Louny, s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 57/2011 bylo schváleno.
5.2.2. nabídky na prodej podílů pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov
Prodávající navrhli cenu za prodej dílů pozemku (PK) č. 71/2 v k.ú. Mirošov ve výši 2.000 Kč
za ideální čtvrtinu pozemku č. 71/2 o celkové výměře 68 m², což je 117 Kč/m².
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku za cenu 117 Kč/m²
Mgr. Hodinová vznesla protinávrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení podílu ¼ pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov
o celkové výměře 68 m² za cenu 70 Kč/m² s tím, že veškeré administrativní úkony
a daň z převodu nemovitostí zajistí a uhradí město Mirošov
Hlasováno bylo nejprve o protinávrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Usnesení č. 58/2011 bylo schváleno.

Proti: 0

O návrhu pana starosty se již nehlasovalo, bylo přijato usnesení k protinávrhu.

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení podílu ¼ pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov
o výměře 68 m² za cenu 70 Kč/m² s tím, že veškeré administrativní úkony a daň
z převodu nemovitostí zajistí a uhradí město Mirošov
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 59/2011 bylo schváleno.
5.3. Usnesení rady č. 34/11 ze dne 21.03.2011
5.3.1. žádost o prodej pozemku p.p.č. 1652/59 (dle KN) v k.ú. Mirošov
Dne 03.03.2011 byla podaná žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1652/59 (dle KN) v k.ú.
Mirošov. Rada města záměr prodeje schválila na své schůzi dne 07.03.2011, záměr byl
řádně zveřejněn a nikdo jiný se k záměru nepřihlásil ani nepodal žádné připomínky.
Starosta navrhl prodej za cenu 70 Kč/m². Nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nevznesl.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1652/59 o výměře 56 m² (dle KN) v k.ú. Mirošov
za cenu 70 Kč/m²
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 60/2011 bylo schváleno.
5.3.2. závěrečný účet města Mirošov za rok 2010 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2010
Zpráva o výsledku hospodaření vč. závěrečného účtu byla řádně zveřejněna na úřední
desce a stránkách města Mirošov (Příloha č. 2).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet města Mirošov za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2010 a souhlasí s celoročním
hospodařením města Mirošov, a to bez výhrad
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 61/2011 bylo schváleno.
5.4. Usnesení rady č. 41/11 ze dne 04.04.2011
5.4.1. zápis z jednání likvidační komise ze dne 23.03.2011
Přílohou zápisu jsou návrhy na vyřazení majetku z evidence města i ZŠ a MŠ Mirošov,
veškeré přílohy byly k dispozici k nahlédnutí na jednání zastupitelstva. Bližší informace podal
na zasedání pan starosta.
ZM bere na vědomí.
5.4.2. převedení dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Základní škole
a mateřské škole Mirošov
Jedná se o majetek v celkové výši 1.863.001 Kč, o tuto částku bude po převodu základní
škole snížena cena budovy (Příloha č. 3).

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s předáním dlouhodobého hmotného majetku Základní škole a mateřské
škole Mirošov, příspěvkové organizace, k hospodaření
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 62/2011 bylo schváleno.
5.4.3. kupní smlouva mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem
Návrh smlouvy předložila městu Mirošov společnost RWE GasNet, s.r.o. a jedná se o převod
plynárenského zařízení vč. součástí a příslušenství do vlastnictví společnosti RWE GasNet,
s.r.o. Za převod by společnost městu zaplatila 1.784.000 Kč. Jedná se o středotlaký
plynovod a přípojku v ul. Politických vězňů, ul. Pod Půrkem a I. a II. etapu Gustavka (Příloha
č. 4). Bližší informace k tomuto bodu podal starosta.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod plynárenského zařízení dle kupní smlouvy
č. 9411000578/158743 mezi městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940, Ústní nad Labem
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 63/2011 bylo schváleno.
Ing. Uzlová poděkovala panu starostovi za příkladnou přípravu podkladů na zasedání ZM
a jeho vedení.
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření města na rok
2011
K zápisu z jednání finančního výboru podala bližší informace předsedkyně finančního výboru
pí Miloslava Bezděková.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
Paní Bezděková vysvětlila důvody II. rozpočtového opatření (Příloha č. 5).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 64/2011 bylo schváleno.

7. Různé
Starosta informoval o:
- ceně vodného a stočného pro rok 2011 ve městě Mirošov – vodné schválila VSR a stočné
rada města, bylo zveřejněno na úřední desce
- o průběhu soudního sporu se společností REVOS Rokycany, s.r.o.
- o bezpečnostní situaci za rok 2010 ve městě Mirošov

8. Diskuse
V diskusi vystoupila pí Bezděková:
- upozornila na zničenou mapu před obchodním centrem
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno ve 21: 30 hod.
V Mirošově dne 18.04.2011
Zapsala: Radka Frajtáková
Ověřovatelé zápisu: Radek Forst, František Pejsar, Vlastimil Sýkora - starosta

VÝPIS z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18.04.2011
Zastupitelstvo města Mirošov
Určuje:
1.ověřovatele zápisu: ověřovatele zápisu p. Forsta a p. Pejsara - usnesení č. 49/2011

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM včetně jeho změn – usnesení č. 50/2011
2. financování akce „Infrastruktura bytové zóny Janov – úprava místních komunikací“
z rozpočtu města Mirošov ve výši 9.424.815 Kč s tím, že do rozpočtu města Mirošov
budou poskytnuty finanční prostředky na předfinancování akce z úvěru. Podíl financování
akce bude následující – podíl města ve výši 15 % (1.413.723 Kč) a podíl dotace ve výši
85 % (8.011.092 Kč) – usnesení č. 54/2011
3. směnu pozemku p.p.č. 153/4 o výměře 22 m² v podílovém spoluvlastnictví žadatelů
za pozemek p.p.č. 153/5 o výměře 56 m² v majetku města Mirošov – usnesení č. 55/2011
4. prodej pozemku p.p.č. 1857/21 o výměře 104 m² v k.ú. Mirošov za cenu 200 Kč/m² –
usnesení č. 56/2011
5. odkoupení pozemku (PK) č.st. 78 v k.ú. Mirošov o výměře 35 m² za cenu 70 Kč/m²
od společnosti ALIMPEX – Louny, s.r.o. – usnesení č. 57/2011
6. odkoupení podílu ¼ pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov o celkové výměře 68 m²
za cenu 70 Kč/m² s tím, že veškeré administrativní úkony a daň z převodu nemovitostí
zajistí a uhradí město Mirošov – usnesení č. 58/2011
7. odkoupení podílu ¼ pozemku (PK) č. 71/2 (dle PK) v k.ú. Mirošov o výměře 68 m²
za cenu 70 Kč/m² s tím, že veškeré administrativní úkony a daň z převodu nemovitostí
zajistí a uhradí město Mirošov – usnesení č. 59/2011
8. prodej pozemku p.p.č. 1652/59 o výměře 56 m² (dle KN) v k.ú. Mirošov za cenu 70 Kč/m²
– usnesení č. 60/2011
9. závěrečný účet města Mirošov za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením města
Mirošov, a to bez výhrad – usnesení č. 61/2011
10. úplatný převod plynárenského zařízení dle kupní smlouvy č. 9411000578/158743 mezi
městem Mirošov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem –
usnesení č. 63/2011
11. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011 – usnesení č. 64/2011

Souhlasí:
1. s realizací akce „Infrastruktura bytové zóny Janov - úprava místních komunikací“ –
usnesení č. 53/2011
2. s předáním dlouhodobého hmotného majetku Základní škole a mateřské škole Mirošov,
příspěvkové organizace, k hospodaření – usnesení č. 62/2011

Nesouhlasí:
1. s umístěním stavby „Bioplynová stanice Mirošov“ na pozemku p.p.č. 1640/5 v k.ú. Mirošov
dle předložené projektové dokumentace z 03/2011 – usnesení č. 51/2011

Revokuje:
1. usnesení č. 48/2011 – usnesení č. 52/2011

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.

