ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.11.2011
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

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

Omluven:
Nepřítomen: p. Čejka
Občané:

2

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 14 členů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo města usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p. Hodinu a p. Šamana. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Hodinu a p. Šamana
Výsledek hlasování:
Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 74/2011 bylo schváleno.

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Pan starosta navrhl doplnit program jednání o bod:
5.4. Usnesení rady č. 102/11 ze dne 31.10.2011
5.4.1. smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupenou společností Elektro Wellmont,
s.r.o., Úslavská 75, Plzeň
5.4.2. studie rozšíření hřbitova u Sv. Jakuba
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 29.08.2011
5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 91/11 ze dne 19.09.2011
5.1.1. schválení společnosti SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Plzeň zhotovitelem zakázky:
„Rekonstrukce ulice U Sběrny“
5.1.2. žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k možnému
bezúplatnému převodu pozemkové parcely č. 1784/13 v k.ú. Mirošov do vlastnictví
města Mirošov

5.1.3. protokoly z kontroly provedené u města Mirošova dne 25.08.2011 Finančním úřadem
v Rokycanech
5.2. Usnesení rady č. 95/11 ze dne 03.10.2011
5.2.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.09.2011
5.3. Usnesení rady č. 98/11 ze dne 17.10.2011
5.3.1. výroční zpráva o činnosti základní školy za rok 2010/2011
5.4. Usnesení rady č. 102/11 ze dne 31.10.2011
5.4.1. smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupenou společností Elektro Wellmont,
s.r.o., Úslavská 75, Plzeň
5.4.2. studie rozšíření hřbitova u Sv. Jakuba
6.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošova za rok 2011
7.
Různé
8.
Diskuse
9.
Závěr
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM včetně jeho doplnění.
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 75/2011 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 29.08.2011
Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 29.08.2011.
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Starosta konstatoval, že zápis byl ověřen.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.

5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 91/11 ze dne 19.09.2011
5.1.1. schválení společnosti SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Plzeň zhotovitelem zakázky:
„Rekonstrukce ulice U Sběrny“
Na základě pověření zastupitelstvem (usnesení č. 70/2011 ze dne 29.08.2011) rada města
provedla výběr zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“, na základě doporučení
hodnotící komise pro výběr zhotovitele rada města schválila zhotovitelem zakázky:
„Rekonstrukce ulice U Sběrny“ společnost SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1,
Plzeň.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.1.2. žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k možnému
bezúplatnému převodu pozemkové parcely č. 1784/13 v k.ú. Mirošov do vlastnictví
města Mirošov (příloha č. 2)
K tomuto bodu podal bližší informace starosta.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1784/13 v k.ú. Mirošov
do vlastnictví města Mirošov

Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 76/2011 bylo schváleno.
5.1.3. protokoly z kontroly provedené u města Mirošova dne 25.08.2011 Finančním úřadem
v Rokycanech
Kontrola byla zaměřena na poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2009 na akci: „Veřejné informační služby knihoven VISK3“ a na poskytnutí investiční účelové
dotace od Ministerstva financí ČR na akci: „Mirošov – Přístavba ZŠ“. Při kontrolách nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.2. Usnesení rady č. 95/11 ze dne 03.10.2011
5.2.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.09.2011
K tomuto bodu podala bližší informace předsedkyně kontrolního výboru JUDr. Vrbecká.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.3. Usnesení rady č. 98/11 ze dne 17.10.2011
5.3.1. výroční zpráva o činnosti základní školy za rok 2010/2011
K tomuto bodu podal bližší informace ředitel ZŠ a MŠ Mirošov Mgr. Judl.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.4. Usnesení rady č. 102/11 ze dne 31.10.2011
5.4.1. smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupenou společností Elektro Wellmont, s.r.o.,
Úslavská 75, Plzeň (akce – Mirošov, U Cihelny, kabel NN; IV-12-0005749/VB 1) –
(příloha č. 3)
Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupenou společností Elektro Wellmont,
s.r.o., Úslavská 75, Plzeň (akce – Mirošov, U Cihelny, kabel NN; IV-12-0005749/VB 1)
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 77/2011 bylo schváleno.
5.4.2. studie rozšíření hřbitova u Sv. Jakuba
K tomuto bodu podal více informací pan starosta a návrh ke studii podal p. Hodina.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
6.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošova za rok 2011
Dílčí přezkoumání hospodaření provedly zaměstnankyně Krajského úřadu Plzeňského kraje
ve dnech 17. a 18. října 2011. V zápise je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.

7. Různé
Informace starosty o:
- informačně poradenském centru pro zastupitele při Svazu měst a obcí ČR
- možnosti předložení návrhů do rozpočtu města Mirošov na rok 2012
- požadavku města na zaplacení škody způsobené bývalou zaměstnankyní městu Mirošov
na základě pravomocného trestního příkazu. Škoda nebyla doposud zaplacena, a tak je
vymáhána občansko-právní cestou
- trvání na výpovědi města Rokycany z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Mirošov a městem Rokycany, ve věci řešení přestupků a jmenování přestupkové komise
města
- jednání ve věci parkování v křižovatce „U Kozlerů“
- průběhu soudního řízení s firmou REVOS Rokycany, s.r.o.
- prodloužení pracovních smluv s pracovníky VPP – smlouvy jsou prodloužené do konce
prosince 2011 resp. do konce února 2012
- rozšíření integrované dopravy Plzeňska od 01.04.2012
- školení řidičů na referentská vozidla, které se koná ve čtvrtek 10.11.2011
- možnosti prodloužení podání žádosti o finanční kompenzaci za připojení na kanalizaci
města Mirošov
- schválení záměru prodeje pozemku v Myti
- stávající situaci rušení Vojenského újezdu Brdy
- pozvánce na 1. Mirošovské adventní trhy, které se uskuteční 27.11.2011 na náměstí
Míru v Mirošově
- pozvánce na vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň, které se uskuteční
14.12.2011 od 18:00 hodin na náměstí Míru v Mirošově
- realizaci schválených investic města – prodloužení vodovodu v ulicích U Cihelny a Školní,
nátěr fasády budovy MŠ, úprava povrchu místní komunikace ul. Školní – k potoku,
instalace bezdrátového rozhlasu a rekonstrukce ulice U Sběrny
- projektové dokumentaci na přemostění Příkosického potoka včetně vydaného územního
rozhodnutí
- projektové dokumentaci Čerpací stanice na Čtrnáctce včetně vydaného vodoprávního
povolení
- projektové dokumentaci přístavba a stavební úpravy budovy střelnice
- dalším postupu na vydání územního plánu města Mirošov
- přípravě na zahájení rekonstrukce ZŠ
8. Diskuse
zastupitelé:
p. Hodina
- střelnice – hranice pozemku upravit
- možnost změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o místních poplatcích, část IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
JUDr. Vrbecká
- vyhláška Fondu rozvoje bydlení
p. Matějka
- zda je zajištěna případná náhrada na zimní údržbu
občané:
p. Vašák
- dotaz na cenu vodného a využití místních zdrojů pitné vody
- připomínka k parkování a dopravního značení „U Kozlerů“
- návrh do rozpočtu – zpomalovací cedule např. u „Zámecké“
- hluk při hudebních produkcích po 22:00 hodině

9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno ve 20:05 hod.
V Mirošově dne 07.11.2011
Zapsala: Radka Frajtáková
Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Sýkora-starosta, Lumír Hodina, Otto Šaman

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 zápisu upraven.

VÝPIS z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 07.11.2011
Zastupitelstvo města Mirošov
Určuje:
1. ověřovatele zápisu: p. Hodinu a p. Šamana - usnesení č.74/2011

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM včetně jeho doplnění – usnesení č.75/2011
2. bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1784/13 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov – usnesení č. 76/2011
3. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupenou společností Elektro Wellmont, s.r.o., Úslavská
75, Plzeň (akce – Mirošov, U Cihelny, kabel NN; IV-12-0005749/VB 1) –
usnesení č. 77/2011

