ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12.2016
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína

Omluven:

Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Forst Radek
2

Občané:

JUDr. Vrbecká Dagmar,

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 11 členů zastupitelstva a tím je ZM usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu pí Bezděkovou Miloslavu a Mgr. Tučka
Miloše.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu paní Bezděkovou Miloslava a pana Mgr. Tučka
Miloše.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: pí Bezděková Miloslava, Mgr. Tuček Miloš
Usnesení č. 135/2016 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba orgánu jednání zastupitelstva
Schválení programu jednání zastupitelstva
Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 24.10.2016
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 91/16 ze dne 31.10.2016
5.1.1. odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov do vlastnictví
města Mirošov
5.2. Usnesení rady č. 98/16 ze dne 28.11.2016

5.2.1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.11.2016 vč. návrhu
rozpočtu města Mirošov na rok 2017 a návrhu rozpočtového výhledu
na roky 2018 – 2019
5.2.2. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na vybavení SDH JPO III
města Mirošov hasičskou technikou
5.2.3. odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
5.2.4. prodej pozemku p.p.č. 2084/2 v k.ú. Mirošov
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 136/2016 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 24.10.2016
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 24.10.2016.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 91/16 ze dne 31.10.2016
5.1.1. odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov (příloha č. 2)
Nabídka na odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov byla na MěÚ Mirošov
doručena podílovými spoluvlastníky dne 10.10.2016. Za nabízený pozemek požadují
cenu 50 Kč/m².
Informace k tomuto bodu podal předsedající. Sdělil, že na pozemku váznou zástavní
práva.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Ing. Stehno – co se bude schvalovat?
předsedající – zda budou zastupitelé souhlasit s přípravou podkladů pro odkoupení
pozemku až bude pozemek bez zástavních práv
Mgr. Tuček – v zaslané žádosti je uvedeno veřejně nepřístupná komunikace, k čemu ji
město potřebuje? Pozemek má zástavní právo, proč o něm vůbec jednat; navrhuji
odložit.

Návrh usnesení:
ZM odkládá projednání odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov
z důvodu existence zástavních práv na daném pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 137/2016 bylo přijato.
5.2. Usnesení rady č. 98/16 ze dne 28.11.2016
5.2.1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.11.2016 vč. návrhu
rozpočtu města Mirošov na rok 2017 a návrhu rozpočtového výhledu na roky
2018 – 2019 (příloha č. 3)
Návrh rozpočtu města Mirošov na rok 2017 a návrh rozpočtového výhledu na roky
2018-2019 byl zveřejněn na úřední desce a na stránkách města Mirošov v zákonné
lhůtě.
Předsedkyně finančního výboru informovala zastupitele o plánovaných investičních
akcích, zahrnutých v rozpočtu.
Předsedající upřesnil, že rozpočet je navržený jako schodkový, pokrytý zůstatkem na
bankovních účtech. Závazné ukazatele rozpočtu budou pro rok 2017 třídy, což je
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – jakým způsobem bude zastupitelstvo schvalovat či kontrolovat čerpání
rozpočtu, když bude schválen na třídy?
pí Bezděková – i nadále bude zastupitelstvo informováno o čerpání v jednotlivých
paragrafech a položkách
předsedající – ZM bude schvalovat financování
Mgr. Tuček – v rozpisu na silnicích jsou stavby za 3.500 tis. Kč – o co se jedná
předsedající - bez uvedení organizace se jedná o rezervu
Mgr. Tuček – dále jsem se chtěl zeptat §3745, tam nám vzrostly platy oproti letošnímu
schválenému rozpočtu
pí. Beránková – oproti začátku letošního roku, kdy byli pouze dva zaměstnanci na
VPP, je pro začátek roku 2017 počítáno se šesti, kteří byli přijati během letošního roku
a byla provedena i úprava rozpočtu města pro rok 2016
Ing. Stehno – kolik stál svoz BIO odpadu za letošní rok?
předsedající – za letošní rok jsme neplatili nic, protože jsem na Polygonu zajistil, aby
to platilo sdružení, kde je Mirošov členem, ale na příští rok jej budeme muset zase
platit, protože se Polygonu neúměrně zvedly náklady na svoz bioodpadu. O tom bude
rozhodovat VH Polygonu.
p. Vaindl – bude se pro příští rok zdražovat poplatek za komunální odpad?
přesedající – poplatek za odpady pro rok 2017 zůstává i nadále 500 Kč za občana
Návrh usnesení:
ZM schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2017 dle předloženého
návrhu s celkovými příjmy ve výši 30.636,928 tis. Kč, s celkovými výdaji ve
výši 39.756,188 tis. Kč a s financováním ve výši 880,74 tis. Kč. Rozdíl mezi

příjmy a výdaji společně s financováním ve výši 10.000,0 tis. Kč bude pokryt
zůstatkem na běžných účtech města Mirošov k 31.12.2016.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 138/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtový
v předloženém znění.

výhled

města

Mirošov

na

roky

2018-2019

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 139/2016 bylo přijato.
5.2.2. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na vybavení SDH JPO III
města Mirošov hasičskou technikou
Otvírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhlo dne 23.11.2016. Byly
doručeny dvě nabídky na cisternu pro SDH Mirošov. Komise navrhla vyřadit nabídku
THT Polička, s.r.o., neboť nesplňovala požadavky zadávací dokumentace.
Ke druhé části zadávací dokumentace týkající se dopravního automobilu nebyla
doručena žádná nabídka. (příloha č. 4)
Předsedající informoval o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj na - Integrovaný regionální operační program. Název
akce: Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou. Předpokládané
celkové financování je 10.7450.308,12 Kč, z toho ze státního rozpočtu bude
9.666.277,30 Kč a z rozpočtu města 1.074.030,82 Kč. Termín realizace akce je
stanoven do 29.12.2017 a vlastní financování proběhne až v roce 2018. Město hodlá
z programu pořídit nové CAS a DA a financování bude řešeno krátkodobým úvěrem.
Dále přesedající informoval zastupitele, že na dopravní automobil byla nabídka
doručena až druhý den 24.11.2016, takže na ni nemohl být brán zřetel.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – jaká byla cenová nabídka vyřazené firmy
pí Bezděková – byla nižší asi o 40 tis. Kč
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyřazení nabídky společnosti THT Polička, s.r.o., Polička v první
části veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou
technikou“ z důvodu nesplnění požadavků zadavatele. Jmenovitý výkon motoru

12,5 kW.1000kg-1 uvedený v nabídce nesplňuje minimální jmenovitý výkon
13,0 kW.1000kg-1 požadovaný v bodě 14 Technických podmínek pro CAS.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 140/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje výběr dodavatele první části veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO
III města Mirošov hasičskou technikou“ a uzavření kupní smlouvy se
společností KOBIT – THZ s.r.o., Slatiňany za nabídkovou cenu 6.448.000 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 141/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM ruší zadávací řízení druhé části veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III
města Mirošov hasičskou technikou“ a to z důvodu nedodání žádné nabídky.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 142/2016 bylo přijato.
5.2.3. odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
21.11.2016 byla na MěÚ Mirošov doručena nabídka obce Dobřív na prodej pozemku
p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov. Obec Dobřív navrhuje cenu
100 Kč/m².
Rada města nabídku projednala na své schůzi dne 28.11.2016 a nabídku předkládá
ZM k vyjádření, zda město Mirošov má o předmětný pozemek zájem a zda ZM
souhlasí s přípravou dalších kroků vedoucích k odkoupení pozemku (příloha č. 5).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s další přípravou podkladů pro odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1
v k.ú. Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 143/2016 bylo přijato.
5.2.4. prodej pozemku p.p.č. 2084/2 v k.ú. Mirošov
Na jednání ZM dne 29.08.2016 zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku
p.p.č. 2084 a s přípravou podkladů potřebných k prodeji pozemku. Záměr prodeje
části pozemku p.p.č. 2084 byl řádně zveřejněn na úřední desce a žádný jiný zájemce
se k záměru nepřihlásil. Byl zpracován geometrický plán a na jeho základě je
předmětem prodeje nově vzniklý pozemek p.p.č. 2084/2 o výměře 164 m² a kupní
cena činí 36.080 Kč (220 Kč/m²). Je předložen návrh kupní smlouvy (příloha č. 6).
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2084/2 o výměře 164 m2 za cenu 36.080 Kč a
podpis kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Mgr. Tuček Miloš, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, p. Vaindl
Vladimír, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 144/2016 bylo přijato.
6. Různé
• předsedající pozval přítomné na zpívání s Českým rozhlasem, které se bude
konat ve středu 14.12. od 18:00 hodin
• poplatek za komunální odpad zůstane pro rok 2017 na občana 500 Kč
• předsedající informoval zastupitele o změně výše ceny za vodné, stočné na
příští rok 2017
vodné 47,79 + DPH 15%, stočné 17,13 + DPH 15% → 64,92 + DPH 15% =
74,66 Kč/m3 včetně DPH
• předsedající připomněl členům zastupitelstva města Mirošov průběh fyzické
inventarizace majetku města, která proběhne ve dnech od 11.01.2017
do 25.01.2017

7. Diskuze
Mgr. Tuček – existuje nějaký řád na podmínky využití prostor v Sokolovně
předsedající – neexistuje, připravuje se
Mgr. Tuček – existuje ceník na využití Sokolovny
předsedající – neexistuje, radou byl pověřen Mgr. Judl k přípravě těchto dokladů
Mgr. Tuček – existuje rozpis akcí, které se konají v Sokolovně
Mgr. Judl – rozpis je vyvěšený v Sokolovně, kde jsou uvedené akce pravidelné
Mgr. Tuček – kdo kontroluje předání Sokolovny v pořádku
Mgr. Judl – zaměstnanec města pan Tolvaj, ale dle mého názoru by bylo potřeba
zaměstnat někoho na půl úvazku, kdo bude mít sokolovnu na starosti a bude
kontrolovat předání a vrácení Sokolovny v pořádku.
Mgr. Tuček – já si myslím, že od převzetí Sokolovny už uběhlo dost času, aby byly
jasně stanovený pravidla
předsedající – na první zasedání rady města v příštím roce bude toto projednáváno
p. Matějka – v žádosti ze školy byl požadavek na traktůrek s radlicí a pak se to nějak
přešlo
předsedající – je zařazeno financování v rozpočtu pro rok 2017
p. Matějka – k čemu potřebuje škola traktůrek na úklid sněhu
předsedající – především se jedná o traktůrek na sekání trávy a měl by sekat jak
pozemky školy, tak i vše kolem školky, která spadá pod příspěvkovou organizaci a o
kterou se doposud staralo město. Dále by se využíval i pro město (např. okolo
Sokolovny)
p. Šašek – chtěl bych se zeptat zda je pravda, že církev nabídla kostely městu?
předsedající – ano, ale pouze informativně. Zatím nebyla městu podána žádná
oficiální nabídka či předložen způsob, jakým si to církev představuje. Pak teprve se
bude zastupitelstvo tímto zabývat.
p. Šašek – proč se zdražilo bydlení u Jakuba?
předsedající – letos jsme měli kontrolu ze speciálního finančního úřadu, který nám
vytkl způsob ocenění nájmů za hrobová místa a dostali jsme za to pokutu. Proto jsme
byli nuceni předělat ceník za pronájem za hrobové místo a to na 10 Kč/m2/rok a za
služby spojené s provozem pohřebiště na 30 Kč/m2/rok, takže je to teď pro všechny
spravedlivé, protože každý zaplatí jen podle skutečné velikosti svého využívaného
prostoru.

8. Závěr
Předsedající poděkoval všem zastupitelům za práci v roce 2016 a popřál krásné
Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2017.
Jednání ZM bylo ukončeno v 19:50 hod.
V Mirošově dne 12.12.2016
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12.12.2016
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu paní Bezděkovou Miloslava a pana Mgr. Tučka Miloše –
usnesení č. 135/2016
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM – usnesení č. 136/2016
2) schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2017 dle předloženého návrhu s
celkovými příjmy ve výši 30.636,928 tis. Kč, s celkovými výdaji ve
výši 39.756,188 tis. Kč a s financováním ve výši 880,74 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji společně s financováním ve výši 10.000,0 tis. Kč bude pokryt zůstatkem
na běžných účtech města Mirošov k 31.12.2016 – usnesení č. 138/2016
3) rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2018-2019 v předloženém znění
– usnesení č. 139/2016
4) vyřazení nabídky společnosti THT Polička, s.r.o., Polička v první části veřejné
zakázky „Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou“ z důvodu
nesplnění požadavků zadavatele. Jmenovitý výkon motoru 12,5 kW.1000kg-1
uvedený v nabídce nesplňuje minimální jmenovitý výkon 13,0 kW.1000kg-1
požadovaný v bodě 14 Technických podmínek pro CAS – usnesení č. 140/2016
5) výběr dodavatele první části veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III města
Mirošov hasičskou technikou“ a uzavření kupní smlouvy se společností KOBIT –
THZ s.r.o., Slatiňany za nabídkovou cenu 6.448.000 Kč bez DPH – usnesení
č. 141/2016
6) prodej pozemku p.p.č. 2084/2 o výměře 164 m2 za cenu 36.080 Kč a podpis
kupní smlouvy – usnesení č. 144/2016
Souhlasí:
1) s další přípravou podkladů pro odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov
– usnesení č. 143/2016
Odkládá:
1) projednání odkoupení pozemku p.p.č.1698/12 v k.ú. Mirošov z důvodu existence
zástavních práv na daném pozemku – usnesení č. 137/2016
Ruší:
1) zadávací řízení druhé části veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III města Mirošov
hasičskou technikou“ a to z důvodu nedodání žádné nabídky – usnesení
č. 142/2016

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.

