ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.10.2012
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

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

Omluven:

p. Forst, p. Hodina

Nepřítomen: Občané:

-

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

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 118/2012 bylo přijato.

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.08.2012
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 78/12 ze dne 17.09.2012
5.1.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.09.2012
5.2. Usnesení rady č. 83/12 ze dne 01.10.2012
5.2.1. výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, za školní rok
2011-2012
5.3. Usnesení rady č. 86/12 ze dne 15.10.2012
5.3.1. kupní smlouva a dohoda o narovnání ve věci pozemku st.p.č. 605 a řadové garáže
umístěné na pozemku st.p.č. 605
5.3.2. příloha č. 1 ke směrnici k provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí)
5.3.3. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2012

5.3.4. rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o poskytnutí dotace městu Mirošov
na akci: „Město Mirošov – Rekonstrukce ZŠ Mirošov“
5.3.5. obecně závazná vyhláška města Mirošov o místních poplatcích
6.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.10.2012 vč. návrhu V. rozpočtového
opatření města Mirošov na rok 2012
7.
Různé
8.
Diskuse
9.
Závěr
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 119/2012 bylo přijato.

4.

Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.08.2012

Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 27.08.2012.
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Starosta konstatoval, že zápis byl ověřen.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.

5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 78/12 ze dne 17.09.2012
5.1.1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.09.2012
Bližší informace k tomuto bodu podala na zasedání ZM předsedkyně kontrolního výboru
JUDr. Vrbecká.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.2. Usnesení rady č. 83/12 ze dne 01.10.2012
5.2.1. výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, za školní rok
2011-2012
Bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání ZM ředitel ZŠ a MŠ Mirošov Mgr. Judl.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.3. Usnesení rady č. 86/12 ze dne 15.10.2012
5.3.1. kupní smlouva a dohoda o narovnání ve věci pozemku st.p.č. 605 a řadové garáže
umístěné na pozemku st.p.č. 605
Bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání ZM starosta.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje kupní smlouvu a dohodu o narovnání ve věci pozemku st.p.č. 605
a řadové garáže umístěné na pozemku st.p.č. 605.

Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 120/2012 bylo přijato.
5.3.2. příloha č. 1 ke směrnici k provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí)
Příloha č. 1 ke směrnici k provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C) k Plánu
inventur je účinná od 01.01.2013. Je nutné, aby se všichni členové zastupitelstva seznámili
s termíny, ve kterých bude inventura zahájena, kdy bude ukončena a do jaké inventarizační
komise jsou zařazeni.
Bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání ZM starosta.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.3.3. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2012
Dílčí přezkoumání hospodaření provedly zaměstnankyně Krajského úřadu Plzeňského kraje
ve dnech 08.10. – 09.10.2012 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečné přezkoumání
hospodaření města Mirošov za rok 2012 proběhne ve dnech 11.03. – 12.03.2013.
Bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání ZM starosta.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.3.4. rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o poskytnutí dotace městu Mirošov
na akci: „Město Mirošov – Rekonstrukce ZŠ Mirošov“
Ministerstvo financí ČR poskytlo městu Mirošov dotaci na rok 2012 ve výši 10 mil. Kč
(příloha č. 3). Bližší informace k tomuto bodu podal na zasedání ZM starosta.
Zastupitelstvo města bere na vědomí.
5.3.5. obecně závazná vyhláška města Mirošov o místních poplatcích
V souladu s novým metodickým materiálem, který reaguje na novelizované znění zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je nutné změnit
stávající OZV města Mirošov o místních poplatcích č. 5/2010 ze dne 20.12.2010 a OZV
č. 1/2012 o změně OZV č. 5/2010 ze dne 27.02.2012. Nová OZV o místních poplatcích mění
hlavně okruh poplatníků za „odpady“ a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, způsobe placení daně a splatnost poplatku ze psů
a za „odpady“ v jednom termínu do 30.06. příslušného kalendářního roku.
Novela zákona o místních poplatcích také umožňuje zastupitelstvu města stanovit
na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu zvýšit druhou složku sazby poplatku za „odpady“ z 250 Kč
až na 750 Kč za poplatníka za rok. Rada města navrhla ponechat druhou složku sazby
poplatku ve výši 250 Kč. Účinnost nové OZV bude od 01.01.2013 (příloha č. 4).
Návrh usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Mirošov č. 2/2012, o místních poplatcích
s účinností od 01.01.2013.
Výsledek hlasování:
Pro: 13
Usnesení č. 121/2012 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6. Zápis z
jednání finančního výboru ze dne 15.10.2012 vč. návrhu
V. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2012 (příloha č. 5)
Bližší informace k tomuto bodu podali na zasedání ZM předsedkyně finančního výboru
pí Bezděková a starosta.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne
15.10.2012.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 122/2012 bylo přijato.

7. Různé
Starosta informoval o:
- školení řidičů na referentská vozidla, které se bude konat ve čtvrtek 08.11.2012 v 7:00 hod.
na MěÚ Mirošov
- adventních trzích, které se budou konat v sobotu 02.12.2012 na mirošovském náměstí
- zpívání z Českým rozhlasem, které se bude konat ve středu 12.12.2012 na mirošovském
náměstí
- termínu konání příštího zastupitelstva dne 17.12.2012 od 18:00 hodin
8. Diskuse
- Mgr. Hodinová upozornila na padající sníh ze střechy staré školy a požádala
o umístění zábran na střechu proti jeho sesuvu
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 19:10 hod.
V Mirošově dne 29.10.2012
Zapsala: Radka Frajtáková
Podepsáni: JUDr. Dagmar Vrbecká, Otto Šaman, Vlastimil Sýkora - starosta

VÝPIS z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 29.10.2012
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1. ověřovatele zápisu JUDr. Vrbeckou a p. Šamana – usnesení č. 118/2012

Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM – usnesení č. 119/2012
2. kupní smlouvu a dohodu o narovnání ve věci pozemku st.p.č. 605 a řadové garáže
umístěné na pozemku st.p.č. 605 – usnesení č. 120/2012
3. V. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2012 – usnesení č. 122/2012

Vydává:
1. obecně závaznou vyhlášku města Mirošov č. 2/2012, o místních poplatcích s účinností
od 01.01.2013 – usnesení č. 121/2012

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 a usnesení upraven.

