ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2012
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

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

Omluven:

p. Peroutka

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

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 123/2012 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Program jednání:
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 29.10.2012
5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 99/12 ze dne 26.11.2012
5.1.1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.11.2012; návrh VI. rozpočtového
opatření na rok 2012; návrh rozpočtového výhledu města Mirošov na
roky 2014 – 2015; plnění rozpočtu města Mirošov za období 01.01.2012
– 31.10.2012; návrh rozpočtu města Mirošov na rok 2013.
5.2. Usnesení rady č. 104/12 ze dne 10.12.2012
5.2.1. ocenění dodatečných prací prováděných mimo smluvně zajištěný předmět díla
(„Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“) vč. komentáře.
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM včetně jeho doplnění.
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 124/2012 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 29.10.2012
Předsedající provedl kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 29.10.2012.
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Starosta konstatoval, že zápis byl ověřen.
ZM bere na vědomí.
5. Rada předkládá zastupitelstvu:
5.1. Usnesení rady č. 99/12 ze dne 26.11.2012
5.1.1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.11.2012; návrh VI. rozpočtového
opatření na rok 2012; návrh rozpočtového výhledu města Mirošov na roky 2014 –
2015; plnění rozpočtu města Mirošov za období 01.01.2012 – 31.10.2012 a návrh
rozpočtu města Mirošov na rok 2013.
Zápis z jednání finančního výboru – informace k zápisu podala předsedkyně
finančního výboru.
ZM bere na vědomí.
Návrh VI. rozpočtového opatření – informace podal předsedající a předsedkyně
finančního výboru (příloha č. 2).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření na rok 2012 v předloženém znění včetně
dodatku.
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 125/2012 bylo přijato.
Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2015 byl projednán finančním výborem
(příloha č. 3). Komentář k rozpočtovému výhledu podal předsedající.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Mirošov na období 2014-2015
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 126/2012 bylo přijato.

Plnění rozpočtu města za období 01.01.2012 – 31.10.2012 - informace k tomuto
bodu podal předsedající.
ZM bere na vědomí.
Před projednáním návrhu rozpočtu na rok 2013 byl zařazen bod:
5.1. Usnesení rady č. 104/12 ze dne 10.12.2012
5.2.1. ocenění dodatečných prací prováděných mimo smluvně zajištěný předmět díla
(„Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“) vč. komentáře (příloha č. 4).
Bližší informace k tomuto bodu podal starosta města. Ocenění dodatečných prací
činí 2.955.100 Kč bez DPH.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupila: Mgr. Hodinová, Ing. Uzlová.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený rozsah dodatečných prací prováděných mimo
smluvně zajištěný předmět díla („Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“).
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 127/2012 bylo přijato.
Návrh rozpočtu na rok 2013 (příloha č. 5) přednesla předsedkyně finančního výboru
a předsedající. Doporučila ZM provést v návrhu následující úpravy:
• navýšit dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 128,81 tis. Kč na
celkovou částku 1.286,21 tis. Kč. O tuto částku navýšit rozpočtovou rezervu.
• navýšit rozpočtovou rezervu o 10.000 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
zůstatkem na běžných účtech města Mirošov.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2013 s příjmy ve
výši 24.959,21 tis. Kč, výdaji 41.086,84 tis. Kč, financováním 6.127,63 tis. Kč.
Schodek mezi příjmy, výdaji a financováním ve výši 10.000 tis. Kč bude pokryt
zůstatkem na běžných účtech města Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro: 14

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 128/2012 bylo přijato.
6. Různé
Předsedající podal informaci o hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce budovy ZŠ
– II. etapa“, která proběhne dne 02.01.2013. V souvislosti s tím byl stanoven termín
jednání finančního výboru na 07.01.2013 a následně zasedání ZM dne 14.01.2013.
7. Diskuse
V diskusi vystoupil p. Hodina:
- upozornil na problém se zimní údržbou komunikací – stahování rozbředlého
sněhu v ulici Šiškova

-

upozornil na stav kanalizačního poklopu v Zahradní ulici - na dotaz odpověděl
místostarosta
- upozornil na termín uplatnění možné reklamace stavby kanalizace
Starosta poděkoval zastupitelům i zaměstnancům za práci ve prospěch města
v roce 2012.
Ing. Uzlová poděkovala starostovi města za zajištění dotace na rekonstrukci školy.
8. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 18:55 hod.
V Mirošově dne 17.12.2012

Zapsala: Ilona Beránková

VÝPIS z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2012
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov

Určuje:
1. ověřovatele zápisu p. Lumíra Hodinu a p. Františka Pejsara - usnesení
č. 123/2012.
Schvaluje:
1. předložený program jednání ZM – usnesení č. 124/2012
2. schvaluje VI. rozpočtové opatření na rok 2012 v předloženém znění včetně
dodatku - usnesení č. 125/2012
3. schvaluje rozpočtový výhled města Mirošov na období 2014 – 2015
v předloženém znění – usnesení č. 126/2012
4. schvaluje předložený rozsah dodatečných prací prováděných mimo smluvně
zajištěný předmět díla („Rekonstrukce budovy ZŠ Mirošov“) – usnesení
č. 127/2012
5. schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2013 s příjmy ve
výši 24.959,21 tis. Kč, výdaji 41.086,84 tis. Kč, financováním 6.127,63 tis. Kč;
schodek mezi příjmy, výdaji a financováním ve výši 10.000 tis. Kč bude pokryt
zůstatkem na běžných účtech města Mirošov – usnesení č. 128/2012.

