ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.02.2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

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

Omluven:

p. Matějka Vladislav, Ing. Stehno Miroslav

Občané:
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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. Hodinu Lumíra a Mgr. Hodinovou
Ilonu.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Hodinu Lumíra a Mgr. Hodinovou Ilonu
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, , Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad Miroslav, Mgr.
Tuček Miloš, p. Forst Radek,
Proti:
0
Zdrželi se: p. Hodina Lumír, Mgr. Hodinová Ilona
Usnesení č. 145/2017 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
• předsedající navrhl doplnění programu o bod – Pověření RM k výběru
dodavatele veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou
technikou – DA“ a zařadit tento bod jako bod č. 6 a následné přečíslování
dalších bodů 6 – 9 na 7 – 10.
1. Zahájení
2. Volba orgánu jednání zastupitelstva
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3. Schválení programu jednání zastupitelstva
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 12.12.2016
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1.
Usnesení rady č. 06/17 ze dne 30.01.2017
5.1.1. odkoupení pozemku p.p.č. 579/6 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
5.1.2. pořízení změny č. 3 ÚP města Mirošov
5.1.3. prodej části pozemku p.p.č. 2318 v k.ú. Mirošov
5.1.4. smlouva o partnerství mezi městem Mirošov a Destinační agenturou Brdy
5.2.
Usnesení rady č. 10/17 ze dne 13.02.2017
5.2.1. směna části pozemku p.p.č. 2074 v k.ú. Mirošov (v Horní Myti) a části
pozemku p.p.č. 2448 v k.ú. Mirošov
5.2.2. odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
6. Pověření RM k výběru dodavatele veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III
města Mirošov hasičskou technikou – DA“
7. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu I. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2017
8. Různé
- V. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2016
- bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2016
- zpráva o stavu JSDH Mirošov za rok 2016
- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Mirošov k 31.12.2016, výroční zpráva
o hospodaření ZŠ a MŠ Mirošov, zápis z jednání školské rady
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, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 146/2017 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 12.12.2016
• K bodu usnesení – ZM odkládá č. 137/2016
odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov
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.
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V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

-

-

předsedající podal vysvětlující informaci ohledně odkoupení pozemku, podíloví
vlastníci požadují prohlášení pro banku o budoucím odkupu, aby banky uvolnily
věcné břemeno z pozemku na základě doloženého zájmu o odkup daného
pozemku ze strany města
Ing. Uzlová – se dotázala, zda má město o tento pozemek zájem a v případě,
že ano, tak aby se občanům podalo vyjádření o tom, jaký postup město zaujalo
Mgr. Tuček – vznesl dotaz, zda by to neměl být samostatný bod jednání
v případě odsouhlasení prodeje
předsedající sdělil, že se jedná o odložený bod z minulého ZM
p. Strnad – upozornil na to, že tito občané budou chtít do budoucna tento
pozemek udržovat (zimní údržba), zajistit vyvážení odpadu atd.
předsedající podotkl, že to jsou, anebo do budoucna budou občané Mirošova,
a že se jedná o stavební obvod, který dříve schválilo ZM vydaným územním
plánem
JUDr. Vrbecká – informovala o tom, že banky takto běžně postupují a než
uvolní věcné břemeno, chtějí informaci o následném odkoupení
předsedající informoval o tom, že souhlas není ještě odkup pozemku – jedná se
pouze o prohlášení, že souhlasíme s odkupem

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s odkoupením pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov v případě, že
budou zrušena zástavní práva, kterými je omezeno vlastnické právo.
-

Mgr. Tuček – nesouhlasí se zněním výše navrženého usnesení a navrhuje toto
usnesení

Nejdříve bude hlasováno o protinávrhu.
Protinávrh:
ZM prohlašuje, že bude jednat o odkupu pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov
poté, co budou zrušena zástavní práva k pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin,
Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad Miroslav, Mgr.
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: JUDr. Vrbecká Dagmar
Usnesení č. 147/2017 bylo přijato.
O původním návrhu usnesení nebylo hlasováno.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 12.12.2016.
5.1. Usnesení rady č. 6/17 ze dne 30.01.2017
5.1.1. odkoupení pozemku p.p.č. 579/6 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov (příloha č. 2)
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Na základě informací projednaných na ZM dne 29.08.2016 rada města oznámila
stanovisko ZM vlastníkům pozemku a zahájila s nimi jednání ohledně prodeje
pozemku p.p.č. 579/6 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov za cenu, která bude
pro město Mirošov akceptovatelná. Rada města nechala zpracovat znalecký posudek
na předmětný pozemek, z něhož vyplývá i cena za tento pozemek. Na základě toho
byl dne 12.01.2017 odeslán dopis s nabídkou. V odpovědi na tento dopis vlastníci
pozemku vyslovili souhlas s prodejem pozemku za městem navrhovanou
cenu 1.000.000 Kč za podmínky, že bude nově vyznačeno věcné břemeno –
služebnost cesty, náklady půjdou na vrub kupujícího, a dále vlastníci pozemku
požadují, aby pozemky p.p.č. 618/1 a 618/3 byly ÚP Mirošov určeny k zástavbě
rodinnými domy.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající seznámil přítomné s navrženým usnesením, které řeší souhlas
s další přípravou podkladů při splnění podmínek vlastníků pozemku

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s odkoupením pozemku p.p.č. 579/6 v k.ú. Mirošov za podmínek
daných vlastníky pozemku a s administrativní přípravou převodu vlastnictví
(kupní smlouva, smlouva o zřízení služebnosti, geometrický plán).
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 148/2017 bylo přijato.
5.1.2. pořízení změny č. 3 ÚP města Mirošov
V souvislosti s bodem 5.1.1. navrhuje rada města zadat pořízení změny č. 3 ÚP
Mirošov, v níž by byly pozemky p.p.č. 618/1 a 618/3 v k.ú. Mirošov zařazeny v ÚP jako
pozemky určené k zástavbě rodinnými domy.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající informoval o tom, pokud bude změna č. 3 územního plánu
pořizována, tak se dá prostor i občanům a vlastníkům nemovitostí, aby si
navrhli své požadavky na změny. Časový prostor pro podání žádostí občanů a
vlastníků nemovitostí navrhuje do 21.04.2017.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje pořízení změny č. 3 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, JUDr.
4

Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 149/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 3 územního
plánu Mirošov s pořizovatelem MěÚ Rokycany.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 150/2017 bylo přijato.
5.1.3. prodej části pozemku p.p.č. 2318 v k.ú. Mirošov (příloha č. 3)
Bylo požádáno o prodej části pozemku p.p.č. 2318 ve vlastnictví města Mirošov.
Jedná se o část pozemku - zatravněný pás, který je přilehlý k pozemku p.p.č. 2319/2
v k.ú. Mirošov ve vlastnictví žadatele.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

-

předsedající informoval o dalším záměru p. Jaroslava Strnada s využitím jeho
pozemku p.p.č. 2319/2 v k. ú. Mirošov
Mgr. Tuček – se dotázal proč, když rada města dá návrh na odprodej pozemku,
to řeší zastupitelstvo, proč nebyl ihned zveřejněn radou města záměr prodeje.
Navrhuje zveřejnit záměr a podle zájmu občanů pak předložit zastupitelstvu
města ke schválení, aby mohl zájemce připravovat další podklady k odkupu
(geometrický plán, kupní smlouvu atd.).
předsedající připustil, že záměr mohl být zveřejněn, nicméně to nebrání
rozhodnutí ZM ve věci další přípravy podkladů

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s přípravou dalších podkladů pro prodej části pozemku 2318 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, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír
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Usnesení č. 151/2017 bylo přijato.
5.1.4. smlouva o partnerství mezi městem Mirošov a Destinační agenturou Brdy
(příloha č. 4)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

-

předsedající informoval o současném stavu území Brd, doposud není
dokončena pyrotechnická očista v bývalém vojenském prostoru a není moc
možností něco nyní řešit – např. značení turistických tras
předsedající dále podal informaci o Destinační agentuře Brdy – organizační
složce Ekologického centra Orlov o.p.s., Orlov 79, 261 01 Příbram
předsedající informoval o vstupních podmínkách do této Destinační agentury
Brdy
předsedající dále informoval o tom, že i Plzeňský kraj se přiklání ke spolupráci
s touto Destinační agenturou Brdy
Mgr. Tuček – se dotázal, zda vstoupí i ostatní obce, jak Plzeňského, tak
i Středočeského kraje
předsedající řekl, že dle informací, které má k dispozici, tak má většina okolních
obcí zájem vstoupit do této Destinační agentury Brdy, připomínky ke vstupu má
pouze město Příbram, které se vstupem do této destinační společnosti
nesouhlasí

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Mirošov a Destinační
agenturou Brdy organizační složkou Ekologického centra Orlov o.p.s., Orlov 79,
261 01 Příbram.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 152/2017 bylo přijato.
-

5.2.

předsedající se dotázal, zda by měl některý ze zastupitelů případný zájem stát
se členem orgánů Destinační agentury Brdy za město Mirošov, pokud bude
město vyzváno k podání návrhu. Nikdo z přítomných se prozatím nepřihlásil.
Usnesení rady č. 10/17 ze dne 13.02.2017

5.2.1. směna části pozemku p.p.č. 2074 v k.ú. Mirošov (v Horní Myti) a části pozemku
p.p.č. 2448 v k.ú. Mirošov (příloha č. 5)
Na jednání ZM dne 24.10.2016 zastupitelé souhlasili s přípravou podkladů pro směnu
části pozemku p.p.č. 2074 v k.ú. Mirošov. Na zasedání dnešního ZM byly podklady
připraveny (směnná smlouva, geometrické plány)
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V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

-

předsedající vysvětlil problém situace v geometrickém plánu, který byl zhotoven
ke směně pozemku mezi městem Mirošov a žadateli
Mgr. Hodinová – se dotázala, zda město pozemek u Zastávecké pivnice
potřebuje
předsedající – vysvětlil situaci ohledně směny, bylo o tom jednáno na ZM
24.10.2016 a jednohlasně s tím všichni přítomní zastupitelé souhlasili
p. Hodina – se dotázal, k čemu by se pozemek u Zastávecké pivnice mohl dál
po provedené směně využívat
p. Pejsar – navrhl užívání směněného pozemku jako parčík s herními prvky pro
děti a maminky s kočárky
p. Hodina upozornil – v centru města není pro maminky s dětmi nic a na
Zastávce již je hřiště s herními prvky
p. Hodina – by byl rád, aby byly přehlednější podklady pro zastupitele,
aby bylo lépe upřesněno, kde se pozemky nachází a co je to za druh pozemku
(doplněna např. ulice, nebo že se jedná o Horní Myť - stavební, nebo
pozemková parcela, aby nemusel informace vyhledávat na katastru)
předsedající – podklady s upřesněním byly zastupitelům předloženy na
ZM 24.10.2016, zastupitelé s nimi byli seznámeni a tak se lze domnívat, že ví o
co se jedná a kde pozemky jsou. Na jeho dotaz, zda některý další zastupitel
měl problémy s identifikací lokalit, nikdo neodpověděl.

Jednání opustil Mgr. Tuček v 19:16 hodin
Vrátil se na jednání Mgr. Tuček v 19:19 hodin
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemků mezi městem Mirošov a žadateli o směnu a
podpis směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 153/2017 bylo přijato.
5.2.2. odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov
(příloha č. 6)
ZM projednalo dne 12.12.2016 nabídku obce Dobřív na odkoupení pozemku
p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov a ZM souhlasilo s další přípravou podkladů pro odkoupení
tohoto pozemku do vlastnictví města Mirošov.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
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-

předsedající informoval o předmětném pozemku – jedná se o lokalitu v okolí
bytovek na Janově v Janovské ulici

Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov o výměře
10.620 m² od obce Dobřív za cenu 1.062.000 Kč a podpis kupní smlouvy mezi
městem Mirošov a obcí Dobřív.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 154/2017 bylo přijato.
6.

Pověření rady města k výběru dodavatele veřejné zakázky „Vybavení
SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou – dopravní automobil“

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající informoval o tom, že bylo zrušeno výběrové řízení „Vybavení SDH
JPO III města Mirošov hasičskou technikou – dopravní automobil“, protože byla
chybou České pošty s. p. pozdě doručena nabídka do tohoto výběrového řízení
a nyní řeší další postup Ministerstvo pro místní rozvoj. Lze předpokládat, že
brzy bude sdělen další postup a vzhledem k tomu, že další ZM bude koncem
měsíce dubna, je nutné brzy reagovat a provést nový výběr vozidla, které bude
odpovídat technické specifikaci a podmínkám dotace.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje radu města k výběru dodavatele veřejné zakázky „Vybavení SDH
JPO III města Mirošov hasičskou technikou – dopravní automobil“.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 155/2017 bylo přijato.
7.

Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu I. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2017 (příloha č. 7)

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
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-

-

-

-

-

-

předsedající předal slovo pí Bezděkové předsedkyni finančního výboru, aby
přítomné seznámila s informacemi z posledního zasedání tohoto výboru
pí Bezděková – upozornila na přehled plánovaných akcí na rok 2017 – bylo
navrženo I. rozpočtové opatření města Mirošov, aby se mohlo začít na
jednotlivých projektech pracovat
předsedající upozornil, že v přehledu nejsou uvedeny 2 akce, které jsou již
rozpočtově pokryty (oprava komunikace Vojtěcha Nejedlého a dále parkoviště
u obchodního domu)
p. Strnad – upozornil, že u obchodního domu bude vybudované parkoviště
a zanikne stávající zeleň a dále upozornil, že v zimě nebude prostor pro
odhrnutý sníh a navrhl, aby bylo toto parkoviště zhotoveno v prostoru
u sokolovny, kdy je dostatek prostoru
Mgr. Tuček – upozornil na zvýšený pohyb chodců, který by vznikl tím, že by
občané přecházeli k obchodnímu domu
p. Vaindl – se dotázal, zda bude stávající zeleň, která zanikne nahrazena jinou
zelení
předsedající informoval o tom, jak bude celá situace vypadat podle projektu
p. Hodina se dotázal, jak to bude s autobusovými zastávkami před obchodním
domem a sokolovnou, zda budou posunuty při rekonstrukci Skořické ulice
předsedající informoval o tom, že zastávky budou řešeny jen zálivem pro
autobus
předsedající vysvětlil, proč nebude rekonstrukce celé Skořické ulice realizována
v letošním roce. V roce 2017 bude řešena pouze částečně a v dalším roce
bude dodělána. Hlavním důvodem je to, že v letošním roce byla upřednostněna
celková rekonstrukce silnice v obci Dobřív směr Strašice, a to z důvodu častých
poruch vody po provedené kanalizaci a pochybením projektantky při přípravě
podkladů pro podání žádosti o dotaci na chodníky, tj. realizaci chodníků by tak
město muselo platit z rozpočtu města.
JUDr. Vrbecká – se dotázala, co zahrnuje I. část rekonstrukce náměstí
předsedající informoval, že se to bude týkat severní části náměstí – bude
zhotoven chodník od Zámecké restaurace až k domu Mošnových a budou
vybudovány 2 místa pro přecházení a také bude řešen i bezbariérový přístup na
radnici
p. Hodina se dotázal, zda při rekonstrukci tohoto chodníku budou řešeny
i zastaralé inženýrské sítě
předsedající sdělil, že tam je plynová přípojka a vodovodní přípojky, které
budou realizací řešeny
předsedající dále informoval o tom, že se počítá s přípravou výstavby chodníků
a s rekonstrukcí některých místních komunikací

Návrh usnesení:
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017 s celkovým
navýšením příjmů a výdajů o 90,20 tisíc Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 156/2017 bylo přijato.
-

předsedající informoval o tom, že vlastník vodovodu a kanalizace je povinen
zpracovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, v souladu se zákonem
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tento „Plán“ nejpozději po 5
letech aktualizovat. Pokud vlastník zároveň provozovatelem, může „Plán“
zpracovat na základě dohody i provozovatel.

Jednání opustil p. Pejsar a Ing. Uzlová ve 20:03 hodin
Vrátil se na jednání p. Pejsar 20:04 hodin
Jednání opustil p. Dolák ve 20:04 hodin
Vrátil se na jednání p. Dolák 20:05 hodin
Vrátila se na jednání Ing. Uzlová 20:05 hodin
-

-

předsedající informoval o výši nájmu od firmy Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. (dále VOSS), který by byl použit do fondu obnovy VH majetku
p. Hodina se zeptal, proč má město Mirošov nájem od VOSS jen 527 tisíc
korun ročně, tato částka se mu zdála nízká
předsedající vysvětlil, že zvýšením nájemného by se navýšila cena vody pro
občany, do které by se zvýšený nájem promítl a nájemné je dané podle
koncesního řízení
Mgr. Tuček – se jen ujistil, že se jedná o zákonnou povinnost

Návrh usnesení:
ZM schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 157/2017 bylo přijato.
Předsedající dále uvedl:
-

-

-

V souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je
zastupitelstvu vyhrazeno zřizovat trvalé a dočasné fondy obce pro konkrétní
účely, nebo bez účelového ověření.
Vlastník vodovodu a kanalizace je povinen zajistit plynulé a bezpečné
provozování a vytvářet finanční rezervu na jejich obnovu. Pro tyto účely bude
zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku na účtě u ČS
(existující účet, který není využíván).
ZM je předložen návrh Statusu Fondu obnovy vodohospodářského majetku,
kterým se stanoví účel „Fondu“, příjmy a výdaje „Fondu“, …
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V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM zřizuje k 01.03.2017 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
na bankovním účtu č.: 15034-0843219369/0800 u České spořitelny.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 158/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM vydává Statut fondu financování obnovy vodohospodářského majetku
s účinností od 01.03.2017.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 159/2017 bylo přijato.
-

Fond obnovy vodohospodářského majetku je možné plnit dle schváleného
Statutu Fond financování obnovy vodohospodářského majetku i jednorázovými
převody z rozpočtu města Mirošov. Finanční výbor navrhuje převést do „Fondu“
částku 73.000 Kč.

V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu města Mirošov na účet
Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 73.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 160/2017 bylo přijato.
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Předsedající uvedl:
Město Mirošov potřebuje přistavit stávající hasičskou zbrojnici pro novou techniku a
provést vnitřní stavební úpravy. Termín pro podání žádosti o dotaci byl z původního
31.12.2017 zkrácen do 08.03.2017. Podklady se připravují a je nutné doložit usnesení
ZM o schválení podání žádosti a případné financování akce.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti do 36. výzvy IROP SC 1.3: Zvýšení připravenosti
k řešení a řízení rizik a katastrof na akci „Přístavba a stavební úpravy hasičské
zbrojnice, Mirošov“.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 161/2017 bylo přijato.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

-

p. Hodina – kolik bude realizace stát
předsedající - cena se předpokládá do 5 miliónů Kč, ale ještě není zpracován
rozpočet na tuto akci.
předsedající informoval o daném projektu hasičárny, dle projektu bude řešeno
zarovnáním přístavby s budovou knihovny a v zadní části za hasičárnou bude
vybudován sklad a sušák na hadice
p. Strnad se dotázal na zateplení vrat u hasičárny
předsedající informoval o tom, že se se zateplením počítá, že budou řešena
celá nová roletová vrata

Návrh usnesení:
ZM schvaluje financování a předfinancování všech nákladů (uznatelných
i neuznatelných) po celou dobu realizace projektu „Přístavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice, Mirošov“ až do jeho proplacení.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Pejsar František, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, Mgr. Hodinová Ilona, Ing. Uzlová Pavlína, p. Strnad
Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 162/2017 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.02.2017
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8.

Různé
• V. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2016

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající informoval, že se tímto V. rozpočtovým opatřením dořešilo plnění
rozpočtu za rok 2016

ZM bere na vědomí.

• Bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2016
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající informoval o bezpečnostní situaci ve městě, který předala Policie
ČR Hrádek, z pohledu Policie ČR je Mirošov klidná lokalita

ZM bere na vědomí.
Jednání opustila pí Bezděková a p. Strnad ve 20:25 hodin
• Zpráva o stavu JSDH Mirošov za rok 2016
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
-

předsedající informoval o zprávě o stavu JSDH Mirošov za rok 2016

ZM bere na vědomí.
Vrátila se na jednání pí Bezděková ve 20:26 hodin
• Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Rada města vydala směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
předsedají informoval přítomné o rozdělení kategorií při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, postupu při zadávání veřejných zakázek a povinnostech, které se
vztahují i na příspěvkovou organizaci
ZM bere na vědomí.
• Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Mirošov k 31.12.2016, výroční zpráva
o hospodaření ZŠ a MŠ Mirošov, zápis z jednání školské rady
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí.
Vrátil se na jednání p. Strnad ve 20:29 hodin
9.

Diskuse
- Mgr. Hodinová - upozornila na zápach ve třídách a na chodbách v hlavní
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budově
- předsedající vysvětlil, že řešení zápachu již proběhlo, týkalo se to jak
učeben, tak i kanceláří vedení školy. Toto bylo už částečně odstraněno
Závada byla z odvětrání kanalizace. Bohužel v některých částech školy toto
ještě stále přetrvává.
- Mgr. Hodinová upozornila na vlhkou a opadávající omítku v šatnách a venku
na budově na fasádě směrem k pavilonu
- předsedající – je navrženo řešení nové omítky, která se bude realizovat
o letních prázdninách a dotázal se Mgr. Judla, zda seznamuje učitelský sbor
s jednotlivými kroky
- Mgr. Judl vysvětlil, že učitelský sbor byl seznámen s řešením, u kterého
asi nebyla Mgr. Hodinová přítomna, protože učí na pavilonu
- předsedající informoval o odebrání vzorků omítky a odvezení na rozbor, který
by měla zajistit a odvézt firma, která provedla rekonstrukci ZŠ, jež bude
provádět odebrání vzorků
- Mgr. Hodinová navrhla, aby odebrané vzorky odvezl zástupce města, nebo
školy, aby nedošlo k záměně nebo poškození odebraných vzorků firmou, která
provedla rekonstrukci ZŠ
- pí Bezděková upozornila na špatnou situaci pod viaduktem ve Skořické
ulici, kde se při dešti utvořila velká laguna, která neměla kam odtékat
- předsedající o této situaci ví a bude se řešit 28.02.2017 při kolaudaci
v Rokycanech
- p. Strnad – upozornil na úhyn ryb ve Farském rybníku
- předsedající informoval o tom, jak to řeší vlastník Římskokatolická farnost
Rokycany a viník Příkosická zemědělská a. s. - je naplánované jednání na
místě u Farského rybníku ve čtvrtek 02.03.2017
- předsedající informoval o přerušení dodávky elektrické energie v Mirošově
- občan p. Kalivoda se dotázal na převod kostelů od farnosti do majetku města
Mirošov
- předsedající sdělil, že se toto bude řešit na dalším zasedání ZM a církev
zašle návrh smlouvy
- občan p. Kalivoda dále upozornil na špatný stav našich cest v ulici Nad Roklí
do polí (u Matasů) a dále cesta ke hřbitovu U Jakuba
- předsedající - bude řešeno opravení těchto cest s Příkosickou zemědělskou
a. s.
- p. Vaindl – informoval o neutěšeném stavu na dvoře u Majerovny (nepořádek)
- p. Vaindl – dále informoval o hasičském plese, který se konal 18.02.2017
a proběhl bez problémů. Sdělil termín hasičského plesu na příští rok, který se
bude konat v sobotu 17.02.2018 a požádal o lepší domluvu o pronájmu.
V letošním roce, ač byla smlouva o pronájmu uzavřena až do nedělního
odpoledne, museli hasiči v noci ihned po plese uklízet a předat uklizenou
sokolovnu již ráno, z důvodu konání pingpongového zápasu.
- p. Hodina navrhl koupit rozmetadlo na Multicar, aby byl zajištěn posyp silnic
a chodníků
- p. Hodina – revitalizace železnice – před akcí byla provedena revize mostů
a měla by být i revize i po provedené akci (projížděla zde přetížená nákladní
auta stavebních firem)
- předsedající uvedl, že firma měla revize mostů po ukončení stavby
provést, což dosud neprovedla, zatím nebylo dořešeno předání opravených
škod
- p. Hodina – dotaz na územní studii s firmou Green Ways, s.r.o. Staré Město
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- předsedající – informoval o pozemku, kterého se územní studie týká
- p. Hodina – dotaz, jak funguje úklid Sokolovny, když je pronajata na zábavu
- předsedající vysvětlil, jak se přebírá – uklidí se jen stoly, židle a provede
hrubý úklid. Ostatní úklid je zajištěn zaměstnanci na úklid města, a to
pravidelně.
- p. Hodina zda vedení města ví, že jeden propustek z revitalizace železnice je
sveden do našeho území čerpací stanice
- předsedající tuto informaci prošetřím
- p. Hodina se dotázal, jak je řešeno napojení občanů bytovek Na Drahách do
místní kanalizace
- předsedající řekl, že je to řešeno septikem s přepadem do potoka a napojení
na kanalizaci nebylo provedeno při realizaci stavby kanalizace. Napojení je
možné, je zpracovaný projekt a záleží na ZM zda bude chtít akci financovat.
- občan p. Kalivoda upozornil na chybějící plot u zdroje vody
- předsedající vysvětlil, že i když tam chybí plot, jsou objekty zabezpečené,
uzamčené. Do letních měsíců bude vybudován plot nový.
10.

Závěr

Jednání ZM bylo ukončeno v 21:15 hod.
V Mirošově dne 27.02.2017
Zapsala: Jarmila Pidrmanová
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.02.2017
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu p. Hodinu Lumíra a Mgr. Hodinovou Ilonu – usnesení
č. 145/2017
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM vč. jeho doplnění – usnesení č. 146/2017
2) pořízení změny č. 3 územního plánu města Mirošov prostřednictvím pořizovatele
MěÚ Rokycany – usnesení č. 149/2017
3) uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Mirošov a Destinační agenturou Brdy
organizační složkou Ekologického centra Orlov o.p.s., Orlov 79, 261 01 Příbram
– usnesení č. 152/2017
4) směnu pozemků mezi městem Mirošov a žadateli o směnu a podpis směnné
smlouvy – usnesení č. 153/2017
5) odkoupení pozemku p.p.č. 2271/1 v k.ú. Mirošov o výměře 10.620 m² od obce
Dobřív za cenu 1.062.000 Kč a podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov a
obcí Dobřív – usnesení č. 154/2017
6) I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017 s celkovým navýšením příjmů
a výdajů o 90,20 tisíc Kč – usnesení č. 156/2017
7) plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – usnesení č. 157/2017
8) převod finančních prostředků z rozpočtu města Mirošov na účet Fondu financování
a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 73.000 Kč – usnesení č. 160/2017
9) podání žádosti do 36. výzvy IROP SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof na akci „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice, Mirošov“
– usnesení č. 161/2017
10) financování a předfinancování všech nákladů (uznatelných i neuznatelných) po
celou dobu realizace projektu „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice,
Mirošov“ až do jeho proplacení – usnesení č. 162/2017
Souhlasí:
1) s odkoupením pozemku p.p.č. 579/6 v k.ú. Mirošov za podmínek daných vlastníky
pozemku a s administrativní přípravou převodu vlastnictví (kupní smlouva, smlouva
o zřízení služebnosti, geometrický plán) – usnesení č. 148/2017
2) s přípravou další podkladů pro prodej části pozemku 2318 v k.ú. Mirošov –
usnesení č. 151/2017
Prohlašuje:
1) že bude jednat o odkupu pozemku p.p.č. 1698/12 v k. ú. Mirošov poté, co budou
zrušena zástavní práva k pozemku – usnesení č. 147/2017
Pověřuje:
1) starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 3 územního plánu Mirošov
s pořizovatelem MěÚ Rokycany – usnesení č. 150/2017
2) radu města k výběru dodavatele veřejné zakázky „Vybavení SDH JPO III města
Mirošov hasičskou technikou – dopravní automobil“ – usnesení č. 155/2017
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Zřizuje:
1) k
01.03.2017 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku na
bankovním účtu č.: 15034-0843219369/0800 u České spořitelny – usnesení
č. 158/2017
Vydává:
1) Statut fondu financování obnovy vodohospodářského majetku s
od 01.03.2017 – usnesení č. 159/2017

účinností

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.
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