ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 06.06.2016
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov

Přítomni:

p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák
Martin, p. Hodina Lumír, Ing. Stehno Miroslav, JUDr. Vrbecká
Dagmar, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav

Omluven:

Mgr. Tuček Miloš, Mgr. Hodinová Ilona

Občané:

5

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 ZM usnášení schopné.

2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p. Forst Radek a p. Vaindl Vladimír
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Forst Radek a p. Vaindl Vladimír.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, JUDr.
Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka Vladislav, Ing. Uzlová
Pavlína, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: p. Forst Radek, p. Vaindl Vladimír
Usnesení č. 109/2016 bylo přijato.

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
-

předsedající navrhl doplnění programu o zápis z jednání Kontrolního výboru
(dále „KV“) a zařadit tento bod jako bod č. 7 a následné přečíslování dalších
bodů 7-9 na 8-10.

1. Zahájení
2. Volba orgánu jednání zastupitelstva
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 18.04.2016
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1.
Usnesení rady č. 16/16 ze dne 15.02.2016
5.1.1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2015,
závěrečný účet za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015
5.2.
Usnesení rady č. 39/16 ze dne 09.05.2016
5.2.1. žádost o změnu územního plánu města Mirošov
5.3.
Usnesení rady č. 46/16 ze dne 23.05.2016
5.3.1. žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1784/13
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.05.2016
7. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.05.2016
8. Různé
- zápis z jednání likvidační komise ze dne 19.04.2016
- žádost Okresního soudu v Rokycanech o volbu přísedících u soudu
9. Diskuse
10. Závěr
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM vč. jeho doplnění.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 110/2016 bylo přijato.

4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 18.04.2016
- předsedající informoval o nutnosti přijmout další usnesení k bezúplatnému převodu
podílu 1/6 pozemku p.p.č. 165/5 v k.ú. Mirošov z majetku státu (ÚZSVM) do vlastnictví
města Mirošov
Návrh usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod podílu 1/6 pozemku p.p.č. 165/5 v k.ú. Mirošov
z majetku státu (ÚZSVM) do vlastnictví města Mirošov
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 111/2016 bylo přijato.

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 18.04.2016.
5.1. Usnesení rady č. 16/16 ze dne 15.02.2016
5.1.1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2015,
závěrečný účet za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015 (příloha č. 2)
V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno schvalovat účetní závěrku
obce sestavenou k rozvahovému dni. Účetní závěrka byla k dispozici
k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Mirošov a také na stránkách města Mirošov
www.mirosov.cz. Účetní závěrka vč. příloh byla také k dispozici při zasedání
zastupitelstva města dne 06.06.2016
- předsedající informoval o tom, že byly splněny veškeré podmínky dané zákonem
a přezkum hospodaření města Mirošov byl bez pochybení
- pí Bezděková konstatovala, že je vše v pořádku a proto se vše předkládá ke
schválení ZM
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením
města Mirošov za rok 2015, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p.
Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 112/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje účetní závěrku města Mirošov za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 113/2016 bylo přijato.
5.2. Usnesení rady č. 39/16 ze dne 09.05.2016
5.2.1. žádost o změnu územního plánu města Mirošov (příloha č. 3)

Žádost o změnu územního plánu podal vlastník pozemku p.p.č. 1618 a požaduje
zpracování změny ÚP, kterou by byla lokalita, v níž se pozemek p.p.č. 1618 nachází,
převedena z orné půdy na prostor s možností bydlení venkovského typu.
Zastupitelstvo rozhoduje o schválení pořízení změny č. 2 ÚP a schvaluje pověřeného
zastupitele pro jednání s pořizovatelem ÚP.
- předsedající informoval o požadavku na převedení další využití pozemku p.p.č. 1618
z orné půdy na prostor s možností bydlení venkovského typu a o tom, že se dá
občanům čas, aby si mohli podat případné návrhy na změnu ÚP, změna územního
plánu se musí zaplatit, pokud by bylo více žádostí, tak by se úhrada rozdělila mezi
všechny žadatele, pokud bude jeden žadatel, uhradí celou částku za změnu ÚP sám
Návrh usnesení:
ZM schvaluje pořízení změny č. 2 územního
prostřednictvím pořizovatele MěÚ Rokycany.

plánu

města

Mirošov

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 114/2016 bylo přijato.
- předsedající se zeptal, zda má někdo zájem být pověřen k jednání o změně č. 2
s pořizovatelem MěÚ Rokycany, nikdo ze zastupitelů se nenahlásil
Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 2 územního
plánu s pořizovatelem MěÚ Rokycany.
Výsledek hlasování:
Pro:
Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava, p. Pejsar František, p.
Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína,
p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: p. Sýkora Vlastimil
Usnesení č. 115/2016 bylo přijato.
5.3. Usnesení rady č. 46/16 ze dne 23.05.2016
5.3.1. žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1784/13 (příloha č. 4)
Byla podána žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1784/13 v k.ú. Mirošov.
Pozemek slouží jako přístupová cesta k č.p. 77 a kůlně, jejich vlastníkem je
žadatelka. V rámci připravované rekonstrukce silnice je v PD řešen vjezd
k nemovité věci.

- předsedající informoval o situaci z PD „Rekonstrukce silnice III/11724“ – průtah
městem – akce se připravuje na příští rok a bude se rekonstruovat silnice od zámku až
po přejezd v Příkosické ulici; počítá se s tím, že při rekonstrukci bude pozemek, který
chce odkoupit žadatelka, sloužit jako vjezd, a to bez nutnosti odkoupení
- Ing. Stehno – vznesl dotaz na situaci v plánu, zda se počítá se zelení, že je místo
parčíku před obchodním domem parkoviště
- předsedající vysvětlil s čím se počítá v situaci plánované rekonstrukce, že nyní došlo
k jednání s projektantkou a bude zde asi 22 – 24 parkovacích míst, bude zde řešen
i chodník a zeleň
- p. Hodina se dotázal na pozemky v okolí pošty
- předsedající vysvětlil, který pozemek je pošty a které pozemky jsou města
- Ing. Stehno se dotázal, jak bude řešen přechod pro chodce, nebo místa pro
přecházení
- předsedající informoval o tom, že přechod pro chodce nebude, ale bude zde několik
míst pro přecházení asi 2 nebo 3
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 1784/13 v k.ú. Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, p. Matějka
Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, p. Strnad Miroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 116/2016 bylo přijato.

6.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.05.2016

Jednání finančního výboru se uskutečnilo dne 23.05.2016 a při jednání byl projednán
jeden bod – závěrečný účet města Mirošov za rok 2015, a to bez připomínek.
- předsedající informoval o tom, že tento bod byl již projednán v bodu 5.1.1.
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.05.2016.

7. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.05.2016
Jednání kontrolního výboru se uskutečnilo dne 27.05.2016 .
- Ing. Miroslav Stehno informoval o jednání KV a o tom, co bylo kontrolováno a dále
poděkoval členům KV za provedení kontroly pokladny
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.05.2016.
8. Různé
- zápis z jednání likvidační komise ze dne 19.04.2016

- předsedající informoval o zápisu č. 1 likvidační komise – jednalo se o návrhy na
vyřazení majetku z provedené inventury, která byla počátkem letošního roku
ZM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání likvidační komise ze dne 19.04.2016.

- žádost Okresního soudu v Rokycanech o volbu přísedících u soudu
- předsedající požádal zastupitele o navržení přísedícího u Okresního soudu
v Rokycanech, informoval o podmínkách volby přísedících u Okresního soudu
v Rokycanech – mandát je na 4 roky a přísedící musí splňovat dané podmínky, např.
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk nad 30 let
- předsedající požádal zastupitele o účast v komisi při výběrovém řízení na opravu MK
Školní nad Faráčkem – komise by měla být 5 členná, zatím není stanoven termín
zasedání výběrové komise - plánované zasedání zastupitelstva je na 29.08.2016 a byl
bych rád, aby byl už předložen výsledek výběru zhotovitele akce ke schválení ZM
- pí Bezděková se nabídla za členku komise při výběru zhotovitele opravy MK Školní
nad Faráčkem
- předsedající informoval o tom, že od dnešního dne 06.06.2016 do 22.07.2016 bude
úplná uzavírka podjezd ve Skořické ulici (demolice a rekonstrukce mostu) a o úplných
uzávěrkách přejezdů v Hrádku - Nové Huti a v Rokycanech u Kovohutí, přejezd
Zeyerova x Bezručova a dále Veselská
- p. Vaindl vznesl dotaz, zda bude průjezdná silnice na Gustavce (u Vaníčků),
sousedící přímo se stavbou revitalizace železnice
- předsedající informoval o tom, že tam přes den asi budou stroje a těžko bude silnice
průjezdná, doporučil raději využívat druhý výjezd z Gustavky u „Majerovny“
Jednání opustil p. Hodina v 18:40 hodin
p. Hodina se vrátil na jednání ve 18:42 hodin
9. Diskuze
- Ing. Stehno – dotaz na budovy bývalé „Zámecké restaurace“, jaký je záměr majitele,
zda dostavět, nebo provést demolici
- předsedající informoval, že bylo vydáno několik stavebních povolení a má být
provedena rekonstrukce, ale bližší informace nemá
- p. Dolák – vznesl dotaz na to, jak to vypadá s výrobou praporů pro město a SDH
a zda se výroba stihne do oslav 650. výročí vzniku Mirošova
- předsedající informoval, že je zhotovení praporů (vyšívaného) velice náročné a do
oslav se to bohužel nestihne a dosud to nebylo zadáno
- p. Vaindl – co je nového se zámkem, zda firma GREEN WAYS, s.r.o. má nějakou
vizi, co připravuje, nyní proběhla úprava zámeckého parku
- předsedající informoval o tom, že dochází k postupným úpravám; společnost vizi
určitě má a připravuje veřejnou prezentaci; nejnovější informací je, že od 11.05.2016
zámek vyšel vstříc občanům s trvalým pobytem v Mirošově a poskytl jim slevu na
svatbu na zámku – zcela zdarma, snoubenci uhradí pouze poplatky, které jsou dané
zákonem
- p. Hodina – požaduje odvézt již část posekané trávy z hřiště na Zastávce, kterou
posekal p. Titl a posekat zbývající část hřiště na Zastávce
- p. Hodina – se dotázal na svod vody z příkopů z trati u přejezdu v Příkosické ulici,
zda to bude zaústěné do naší kanalizace

- předsedající informoval o tom, jak bude voda řešena; část vody bude zaústěna do
kanalizace, jako to bylo doposud. V oblouku trati mezi zástavbou a čerpací stanicí
vodovodu bude propustek a v rámci stavby revitalizace trati bude proveden otevřený
příkop do Příkosického potoka, do kterého budou zaústěny vody ze železnice a
v budoucnu i extravilánové vody od Myti
- p. Hodina – se dotázal, kde skončilo dřevo z pokácených lip v okolí sokolovny a zda
se dřevo nabídlo např. sochařům, nebo se dřevo rozřezalo na palivové dřevo
- předsedající informoval, že dřevo nebylo moc kvalitní, prohnilou část vč. větví
odvezla firma Becker Bohemia s.r.o. Kralovice do kompostárny, velká část je uložena
na Majerovně a 2 kusy byly použity na stojany na kola pro provozovatele restaurace
Sokolský sklípek, který je nechal vyrobit
- p. Hodina požádal o možnost on-line jednání na internetu a dále o zápis, aby tam
bylo uvedeno úplně vše a nebyly vynechávány důležité informace, které zde zazní
- pí tajemnice vysvětlila, že on-line přenos je třeba posoudit z hlediska zákona o
ochranně osobních údajů
- Ing. Stehno se zeptal, jaké investiční akce jsou plánovány na letošní rok
- předsedající informoval o tom, že je podaná žádost na dotaci na akci chodník
Čtrnáctka, možná se otevře dotační titul na bezbariérovou trasu – kde bude možné
podat žádost o dotaci na chodník severní části náměstí s napojením radnice. Vypadá
to, že bude kladně posouzena žádost na hasičskou techniku, kde jsou splněny
všechny náležitosti. V srpnu by měl být vypsán dotační titul na školy – bude podána
žádost na přístavbu učebnového křídla. Na podzim letošního roku se uskuteční
schůzka na projednání investic na rok 2017
- p. Strnad – ohledně sokolovny, že dlouho neviděl žádnou fakturu týkající se
Sokolovny – např. pokácení stromů
- předsedající informoval, že faktura za kácení bude projednávána na zasedání rady
města v pondělí 13.06.2016 – pokud je vyšší než 10.000 Kč
- p. Strnad - se dotázal na to, kdo zodpovídá za chybu, kdy byla městu dána pokuta,
která stála město několik set tisíc korun – pochybení kauza škola, kdo za to
zodpovídá, a zda se to nedá uplatnit vzniklá škoda na pojistném prostřednictvím
pojistky „na blbost“
- předsedající vysvětlil, že je odvod uhrazen, a že byl projednán další postup
s právníkem, město bude žádat o posečkání platby penále a bude podávat žádost o
zrušení platby odvodu a penále
- Ing. Stehno připomněl, že město muselo vše uhradit, protože v případě, že chce
město žádat o dotace, tak nemůže být dlužníkem vůči státu
- předsedající informoval o tom, že jsme nedostali z Ministerstva školství informaci o
tom, že se mělo dokladovat 2x vyúčtování na stejné místo – informace nebyla
poskytnuta z personálních důvodů na ministerstvu školství, druhým pochybením bylo
to, že jsme nezveřejnili na internetu podepsanou smlouvu
- předsedající – zodpovědnost za pochybení může být řešena zastupitelstvem, až
budou vyřešeny žádosti o zrušení odvodu a penále; zastupitelstvo by pak mělo
posuzovat tuto akci kompletně, tj. kdo pochybil i kdo se zapříčinil o získání dotace
- předsedající předal slovo přítomným občanům
- pí Ratouská se dotázala, kdo dal pokyn na pokácení stromů, které vysázela za
hranicí svého pozemku na vlastní náklady na pozemku SÚS a města a dále se
dotázala, kde skončilo pokácené dříví
- předsedající informoval, že p. Hodina dal žádost o umístění zrcadla na křižovatce
Dobřívská x U Nádraží ZM pověřilo radu města, aby jednala s PČR o umístění
zrcadla. Policie ČR vydala písemné doporučení o vykácení a odstranění stromů (asi
10 let starých smrků)

- předsedající se nebrání vydání náhradního dřeva na části pozemku ve vlastnictví
kraje, resp. SÚS, pokud bude předloženo povolení od SÚS s výsadbou
- předsedající konzultoval celou kauzu s naším právním zástupcem
- p. Kratochvíl - jak bude odhadnuto množství dřeva
- předsedající oslovíme odborníka - lesáka, který udělá odhad na základě stáří stromů
na množství dřeva
- Mgr. Judl – vznesl požadavek, aby město nesankcionovalo občana, který vysázel
neoprávněně stromy na pozemku města
- p. Vaindl – vznesl znovu požadavek na nové posouzení ze strany Policie ČR
křižovatky Dobřívská x U Nádraží
- předsedající – navrhoval asi 2 roky zpětně řešit koncepci dopravního značení
v Mirošově a informoval o tom, že toto není jediné nebezpečné místo v Mirošově, že
nebezpečných křižovatek je víc a žádný zastupitel nic neudělal
- p. Hodina – křižovatka U Kozlerů – odstavená vozidla návštěvníků restaurace
v křižovatce i ve dvou až třech řadách
- předsedající konstatoval, že by neuškodilo, kdyby se ve městě občas objevila
Policie ČR
- pí Vůchová se dotazovala na rekonstrukci místního náměstí – zda je nějaká studie,
zda bude fontána, jaké lavičky atd.
- předsedající informoval, že je možnost přijít se podívat na projektovou dokumentaci
chodníku na náměstí a na studie rekonstrukce náměstí – proti radnici by mělo být
vymezeno místo pro přecházení
- pí Ratouská – dotaz, kdy bude vybudovaný chodník v Dobřívské ulici až na
Zastávku vzhledem k pohybu malých dětí
- předsedající informoval o tom, že chodník na Zastávku je v plánu do budoucna, teď
byl požadavek na zhotovení náměstí a byl prioritní požadavek na chodník na
Čtrnáctku, kde se postavil ostrůvek na přecházení. V dalších požadavcích jsou
chodníky ve Skořické ulici a Dobřívské ulici – pokračovat by se mohlo od ulice
Politických vězňů k ulici Pod Půrkem a dále na Zastávku. O těchto investicích musí
rozhodnout zastupitelstvo.

10. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 19:25 hod.
V Mirošově dne 06.06.2016
Zapsala: Jarmila Pidrmanová

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 06.06.2016
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov

Určuje:
1) ověřovatele zápisu p. Forst Radek a p. Vaindl Vladimír – usnesení č. 109/2016
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM vč. jeho doplnění – usnesení č. 110/2016
2) bezúplatný převod podílu 1/6 pozemku p.p.č. 165/5 v k.ú. Mirošov z majetku státu
(ÚZSVM) do vlastnictví města Mirošov – usnesení č. 111/2016
3) závěrečný účet za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov
za rok 2015, a to bez výhrad – usnesení č. 112/2016
4) účetní závěrku města Mirošov za rok 2015 bez výhrad – usnesení č. 113/2016
5) pořízení změny č. 2 územního plánu města Mirošov prostřednictvím pořizovatele
MěÚ Rokycany – usnesení č. 114/2016

Pověřuje:
1) starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 2 územního plánu
s pořizovatelem MěÚ Rokycany – usnesení č. 115/2016

Nesouhlasí:
1) s prodejem pozemku p.p.č. 1784/13 v k.ú. Mirošov – usnesení č. 116/2016

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 usnesení
upraven.

