ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.08.2011
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, p. Čejka

Omluven:

-

Nepřítomen: 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 15 členů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo města usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p. Čejku a p. Peroutku. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Čejku a p. Peroutku
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 68/2011 bylo schváleno.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 13.06.2011

5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 68/11 ze dne 18.07.2011
5.1.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 07.07.2011
5.2. Usnesení rady č. 74/11 ze dne 01.08.2011
5.2.1. pověření rady města k výběru dodavatele akce: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“
5.2.2. směrnice pro provedení inventarizace majetku vč. příloh
5.2.3. informace starosty o návrhu rušení VÚ Brdy
5.2.4. smlouva o zřízení věcného břemene
5.2.5. žádost o převedení pozemků do vlastnictví města Mirošova z vlastnictví
Pozemkového fondu České republiky
6. Zápis z jednání finanční výboru ze dne 08.08.2011 vč. návrhu IV. rozpočtového opatření
města na rok 2011
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 69/2011 bylo schváleno.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 13.06.2011
Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 13.06.2011.
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Starosta konstatoval, že zápis byl ověřen.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 68/11 ze dne 18.07.2011
5.1.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 07.07.2011
K zápisu z jednání kontrolního výboru podala bližší informace na zasedání zastupitelstva
předsedkyně kontrolního výboru JUDr. Vrbecká.
K bodu 5 zápisu (parkování „U Kozlerů“) byla diskuse o možnostech řešení. Starosta sdělil,
že se touto záležitostí bude zabývat rada města.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.2. Usnesení rady č. 74/11 ze dne 01.08.2011
5.2.1. pověření rady města k výběru dodavatele akce: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“
Rada města schválila znění výzvy k podání nabídky na akci: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“
a seznam oprávněných osob, kterým byla výzva zaslána a zároveň je výzva zveřejněna
na úřední desce a stránkách města. Rada města také schválila složení 5 členné hodnotící
komise. V souladu se Směrnicí č. 27 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
hodnocení neveřejných nabídek provede hodnotící komise a zápis předloží řadě města,
která je se svým doporučením předloží zastupitelstvu, které s konečnou platností rozhodne
o výběru dodavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky mají být podávány
do 07.09.2011, následně provede posouzení podaných nabídek hodnotící komise a další
zasedání zastupitelstva města se předpokládá až v měsíci říjnu, tak by s přihlédnutím
k rozsahu byla akce realizována až v měsících listopad – prosinec. Rada města žádá
zastupitelstvo o pověření, aby mohla výběr zhotovitele provést sama.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje radu města k výběru zhotovitele akce: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 70/2011 bylo schváleno.
5.2.2. směrnice pro provedení inventarizace majetku vč. příloh
Vzhledem k novým právním předpisům vztahujícím se k inventarizaci majetku, rada města
vydala novou směrnici a přílohy k této směrnici. V příloze C) k Plánu inventur je i složení
dílčích inventarizačních komisí, předsedou každé inventarizační komise je člen zastupitelstva
města, členové dílčích inventarizačních komisí jsou jak zaměstnanci MěÚ Mirošov,
tak i členové zastupitelstva. Podklady k provedení inventur budou k dispozici u paní
Beránkové. Podstatná změna je v termínech. Plán inventur k předmětné směrnici. Fyzické
inventury budou zahájeny 14.11.2011 a ukončeny 10.12.2011, rozdílové inventury budou

zahájeny 05.01.2012 a ukončeny 28.01.2012. Zastupitelé již nebudou dostávat pověření
podepsané panem starostou, jsou jmenovány do inventarizačních komisí usnesením rady
města.
Na zasedání zastupitelstva byla dána k podpisu listina, kde zastupitelé podepsali,
že se s vnitřní směrnicí, která bude účinná ode dne 01.09.2011, seznámili.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.2.3. informace starosty o návrhu rušení VÚ Brdy
Starosta informoval o důvodech návrhu postupu rušení VÚ Brdy. Podrobněji informoval
o jednáních: dne 17.07.2011 v Trokavci – setkání hejtmana a členů rady Plzeňského kraje
se starosty brdských obcí; dne 21.07.2011 ve Strašicích – setkání zástupců obcí Plzeňského
a Středočeského kraje a zástupců krajských úřadů; dne 03.08.2011 v Příbrami – setkání
hejtmanů Plzeňského a Středočeského kraje a dne 11.08.2011 v Jincích – setkání zástupců
Ministerstva obrany se starosty obcí přilehlých k vojenskému újezdu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.2.4. smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene se týká vzdušného vedení NN přes pozemek
ve vlastnictví města Mirošov p.č. 1844/1 dle PK, jedná se o zřízení distribuční soustavy
energetického zařízení: Mirošov, p. 711/7, Jana Kylbergerová, vzd. NN IV-12-0002791,
k jehož zřízení bylo vydání stavební povolení (příloha č. 2).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov
a ČEZ Distribuce a.s. – vzdušné vedení přes pozemek (PK) č. 1844/1 v k.ú. Mirošov
(smlouva c397-03b)
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 71/2011 bylo schváleno.
5.2.5. žádost o převedení pozemků do vlastnictví města Mirošova z vlastnictví
Pozemkového fondu České republiky
Město Mirošov by mohlo požádat Pozemkový fond ČR o převod pozemků do vlastnictví
města Mirošova. Zda se bude jednat o bezúplatný či úplatný převod bude předmětem
dalšího jednání. Bližší informace podal na zasedání zastupitelstva starosta města.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o převod pozemků (KN 1652/5, KN 1811/4, KN 1801/7, KN
1740/7, KN 1652/25, KN 2141, KN 2224, PK 1843/1, PK 1905/1) do vlastnictví města
Mirošova z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České
republiky
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 72/2011 bylo schváleno.
6.

Zápis z jednání finanční výboru ze dne 08.08.2011 vč. návrhu IV. rozpočtového
opatření města na rok 2011
K zápisu z jednání finančního výboru ze dne 08.08.2011 a k návrhu IV. rozpočtového
opatření města na rok 2011 (příloha č. 3) podala bližší informace předsedkyně finančního

výboru pí Bezděková. Zastupitelé měli k dispozici i přehled o plnění rozpočtu města Mirošov
za období 01.01.2011 – 30.06.2011.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne
08.08.2011 a plnění rozpočtu města Mirošov za období 01.01.2011 – 30.06.2011
Návrh usnesení:
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 73/2011 bylo schváleno.
7. Různé
- starosta představil novou zaměstnankyni MěÚ Mirošov pí Hudolinovou, DiS.
- starosta dále informoval o:
- zamítnutí příspěvku z ROP na akci „Infrastruktura bytové zóny Janov“
- možnosti předložení návrhů do rozpočtu města Mirošov na rok 2012 - do poloviny října
2011
- pravidlech pro nakládání s majetkem města schválených radou města
- průběhu přípravného soudního řízení s firmou REVOS Rokycany, s.r.o.
- průběhu přípravy a realizace schválených investic města
- požadavku města na zaplacení škody bývalé zaměstnankyně města Mirošov vůči
městu na základě pravomocného trestního příkazu
- výpovědi města Rokycany z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mirošov
a městem Rokycany, ve věci řešení přestupků
- možnosti prodloužení pracovních smluv s pracovníky VPP podáním žádosti o dotaci
- dodání propagačního materiálu – orientační mapa města
V 19:30 hod. opustili zasedání ZM Mgr. Hodinová a p. Hodina.
8. Diskuse
- Ing. Uzlová pochválila pracovníky VPP za nátěr čekárny na Čtrnáctce a zaměstnance
p. Kozáka za organizaci práce pracovníků VPP
9.

Závěr

Jednání ZM bylo ukončeno ve 19:35 hod.
V Mirošově dne 29.08.2011
Zapsala: Radka Frajtáková
Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Sýkora-starosta, Jaroslav Čejka, Jaroslav Peroutka

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 29.08.2011
Zastupitelstvo města Mirošov
Určuje:
1. ověřovatele zápisu: p. Čejku a p. Peroutku - usnesení č. 68/2011

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM – usnesení č. 69/2011
2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a ČEZ Distribuce a.s.
– vzdušné vedení přes pozemek (PK) č. 1844/1 v k.ú. Mirošov (smlouva č397-03b) –
usnesení č. 71/2011
3. podání žádosti o převod pozemků (KN 1652/5, KN 1811/4, KN 1801/7, KN 1740/7,
KN 1652/25, KN 2141, KN 2224, PK 1843/1 a PK 1905/1) do vlastnictví města Mirošova
z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky – usnesení
č. 72/2011
4. IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2011 – usnesení č. 73/2011

Pověřuje:
1. radu města k výběru zhotovitele akce: „Rekonstrukce ulice U Sběrny“ – usnesení
č. 70/2011

