ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.04.2012
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

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

Omluven:

-

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

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 95/2012 bylo schváleno.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.02.2012
5. Zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce budovy ZŠ
Mirošov“
6. Rada předkládá zastupitelstvu:
6.1. Usnesení rady č. 20/12 ze dne 05.03.2012
6.1.1. zápis z jednání komise pro optimalizaci vojenských újezdů vč. návrhu nového
katastrálního členění
6.1.2. žádost o změnu OZV o místních poplatcích
6.2. Usnesení rady č. 24/12 ze dne 19.03.2012
6.2.1. bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2011 a za období od 01.01.2012
do 01.03.2012
6.3. Usnesení rady č. 30/12 ze dne 02.04.2012
6.3.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.03.2012
6.3.2. zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.03.2012
6.3.3. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2011
vč. závěrečného účtu města Mirošov za rok 2011
6.3.4. návrh II. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2012

7.
8.
9.

Různé
Diskuse
Závěr

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

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 96/2012 bylo schváleno.
4.

Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.02.2012

Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 27.02.2012.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta konstatoval, že zápis byl ověřen.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.

Zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce budovy
ZŠ Mirošov“
Na základě zápisu komise pro hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce budovy
ZŠ Mirošov“ bude zastupitelstvo města na svém dnešním zasedání schvalovat společnost,
která bude danou akci realizovat (příloha č. 2).

Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.04.2012 na akci:
„Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ starosta sdělil zastupitelům, jaké firmy byly na tuto akci
osloveny, kdo z těchto firem podal svoji nabídku, dále sdělil proč byly některé firmy
z hodnocení vyloučeny a výsledek hodnocení.
Starosta navrhl tyto čtyři návrhy usnesení a jelikož nikdo z přítomných zastupitelů neměl jiné
návrhy ani protinávrhy, bylo následně o těchto hlasováno.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyloučení nabídek a výsledek hodnocení nabídek podle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.04.2012 na akci: „Rekonstrukce budovy
ZŠ Mirošov“.
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 97/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podpis smlouvy o dílo na akci: „ Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“
se společností S&H stavební a obchodní firma spol. s.r.o., Strojírenská 260,
155 21 Praha 5 – Zličín, IČ: 46883037 za nabídkovou cenu 14.998.543 Kč + DPH
(17.998.252 Kč vč. DPH), (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:
Pro: 15
Usnesení č. 98/2012 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
ZM ukládá starostovi města vyzvat min. 3 bankovní společnosti k předložení nabídky
na financování akce: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ úvěrem ve výši 8,0 mil. Kč,
v termínu do 18.05.2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 99/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM ukládá finančnímu výboru provést hodnocení nabídek bankovních společností
na financování akce: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ úvěrem ve výši 8,0 mil. Kč,
v termínu do příštího zasedání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 100/2012 bylo schváleno.
6. Rada předkládá zastupitelstvu:
6.1. Usnesení rady č. 20/12 ze dne 05.03.2012
6.1.1. Zápis z jednání komise pro optimalizaci vojenských újezdů vč. návrhu nového
katastrálního členění (příloha č. 4)
Starosta seznámil zastupitele se zápisem z jednání komise pro optimalizaci vojenských
újezdů vč. návrhu nového katastrálního členění.
Pan Hodina měl dotaz, kdo by do budoucna spravoval lesy – starosta odpověděl, že podle
návrhu komise pro optimalizaci vojenských újezdů by lesy měly spravovat VLS.
Jiné dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo města by mělo na svém dnešním zasedání odsouhlasit návrh nového
správního rozdělení území VÚ Brdy po jeho zrušení podle návrhu komise pro optimalizaci
vojenských újezdů a odsouhlasit přípravu vyhlášení chráněné krajinné oblasti.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s návrhem nového správního rozdělení území VÚ Brdy po jeho zrušení
podle návrhu komise pro optimalizaci vojenských újezdů a souhlasí s přípravou
vyhlášení chráněné krajinné oblasti.
Výsledek hlasování:
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 101/2012 bylo schváleno.
Mgr. Hodinová a p. Hodina v 18:44 opustili zasedání ZM.
6.1.2. Žádost o změnu OZV o místních poplatcích
Dne 02.03.2012 byla městu Mirošov doručena žádost o odstranění tvrdosti zákona resp.
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Město Mirošov v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo obecně
závaznou vyhlášku a v souladu s touto vyhláškou vybírá poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Město Mirošov nevybírá poplatek dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, na který ve své žádosti žadatelka upozorňuje.
Přítomní zastupitelé nesouhlasili s tím, aby OZV č. 5/2010 byla změněna.
Starosta dále sdělil zastupitelům, že Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné
správy zaslalo městu Mirošov právní rozbor OZV města Mirošov č. 5/2010, o místních
poplatcích, ve znění OZV č. 1/2012 o změně OZV č. 5/2010, o místních poplatcích s tím,
že předmětná vyhláška je v souladu se zákonem.
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí se změnou OZV o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 102/2012 bylo schváleno.
6.2. Usnesení rady č. 24/12 ze dne 19.03.2012
6.2.1. Bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2011 a za období od 01.01.2012
do 01.03.2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
6.3. Usnesení rady č. 30/12 ze dne 02.04.2012
6.3.1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.03.2012
Bližší informace k zápisu z jednání kontrolního výboru podala na jednání zastupitelstva
předsedkyně kontrolního výboru JUDr. Dagmar Vrbecká.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
6.3.2. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.03.2012
Bližší informace k zápisu z jednání finančního výboru podala na jednání zastupitelstva
předsedkyně finančního výboru pí Miloslava Bezděková.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
6.3.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2011
vč. závěrečného účtu města Mirošov za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vč. závěrečného účtu byla projednána
finančním výborem a řádně zveřejněna na úřední desce a stránkách města Mirošov (příloha
č. 5). Do dnešního dne nebyla ze strany občanů vznesena žádná připomínka k těmto
dokumentům.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet města Mirošov za rok 2011 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2011 a souhlasí s celoročním
hospodařením města Mirošov, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Usnesení č. 103/2012 bylo schváleno.
6.3.4. Návrh II. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2012

Zdrželi se: 0

K II. rozpočtovému opatření města Mirošov na rok 2012 podala bližší informace
na zasedání zastupitelstva předsedkyně finančního výboru pí Miloslava Bezděková
a p. starosta (příloha č. 6).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 104/2012 bylo schváleno.
7. Různé
Informace starosty o:
- výsledku soudního řízení s firmou REVOS Rokycany, s.r.o.
- dalším postupu na vydání územního plánu města Mirošov – dne 11.06.2012 se uskuteční
veřejné projednání v zasedací místnosti MěÚ Rokycany „Triana“
- střelnici – oznámení o postupu odvolacího orgánu – KÚPK požádal o stanovisko
Ministerstvo zdravotnictví
- možnosti napojení odpadních vod z LTRN Janov na ČOV Mirošov
- stavu objektu „Hotel Mirošov“ – do dnešního dne jsou podané 2 žádosti o pronájem
- stavu objektu „Kuncovna“ – došlo k zadržení movitého majetku bývalého nájemce
- možném odkoupení objektu od ČZS (bývalá slepičárna)
- jmenování Mgr. Rostislava Judla ředitelem ZŠ Mirošov radou města a to na dobu určitou
do 31.07.2018
- vydávání Mirošovských střípků – jako dvouměsíčníku
- možné finanční kompenzaci za připojení na kanalizaci města Mirošov – žádosti lze podat
do 30.09.2012
8. Diskuse
Zastupitelé vystoupili s těmito dotazy:
- p. Čejka - kdo bude hradit náklady za likvidaci septiků v případě připojení „BYTOVEK“ –
(v ul. K Bytovkám) na kanalizaci města Mirošov - starosta odpověděl, že nejprve musí být
zpracovaná projektová dokumentace, která určí rozsah stavebních prací
- Mgr. Judl - jak to vypadá s pozemky na Janově, jaká bude cena – starosta odpověděl,
že bude záležet na množství finančních prostředků, které by mohlo město uvolnit
na zasíťování bytové zóny, popř. zjistit zájem o předmětné pozemky
- Mgr. Tučková - jak to dopadlo s přestěhováním autobusové zastávky na základě žádosti
pí Kuglerové – starosta odpověděl, že probíhá zadání jednoduché projektové dokumentace
- p. Matějka - proč se uvažuje s přestěhováním tříd I. stupně ZŠ do budovy hasičské
zbrojnice a bývalé školy – Mgr. Judl odpověděl, že se o tom uvažuje především
z provozního hlediska
- p. Matějka - kdo zabezpečí průchod dětí ze ZŠ přes faru – starosta odpověděl, že o tom
proběhlo jednání s církví a bude písemně požádáno o stanovení podmínek
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 20:00 hod.
V Mirošově dne 25.04.2012
Zapsala: Radka Frajtáková
Ověřovatelé zápisu: Radek Forst, Vladislav Matějka, Vlastimil Sýkora, starosta

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 25.04.2012
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1. ověřovatele zápisu p. Forsta a p. Matějku – usnesení č. 95/2012

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM včetně jeho doplnění – usnesení č. 96/2012
2. vyloučení nabídek a výsledek hodnocení nabídek podle zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 17.04.2012 na akci: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“
- usnesení č. 97/2012
3. podpis smlouvy o dílo na akci: „ Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ se společností S&H
stavební a obchodní firma spol. s.r.o., Strojírenská 260, 155 21 Praha 5 – Zličín,
IČ: 46883037 za nabídkovou cenu 14.998.543 Kč + DPH (17.998.252 Kč vč. DPH) –
(příloha č. 3) - usnesení č. 98/2012
4. závěrečný účet města Mirošov za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením města
Mirošov, a to bez výhrad - usnesení č. 103/2012
5. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2012 - usnesení č. 104/2012

Nesouhlasí:
1. se změnou OZV o místních poplatcích – usnesení č. 102/2012
Ukládá:
1. starostovi města vyzvat min. 3 bankovní společnosti k předložení nabídky na financování
akce: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ úvěrem ve výši 8,0 mil. Kč, v termínu
do 18.05.2012 - usnesení č. 99/2012
2. finančnímu výboru provést hodnocení nabídek bankovních společností na financování
akce: „Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“ úvěrem ve výši 8,0 mil. Kč, v termínu do příštího
zasedání ZM - usnesení č. 100/2012

Souhlasí:
1. s návrhem nového správního rozdělení území VÚ Brdy po jeho zrušení podle návrhu
komise pro optimalizaci vojenských újezdů a souhlasí s přípravou vyhlášení chráněné
krajinné oblasti - usnesení č. 101/2012

