ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.04.2017
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,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Nepřítomen:p. Vaindl Vladimír
Omluven: Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír
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 12 členů
zastupitelstva a tím je ZM usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu
Doláka

p. Mgr. Rostislava Judla a p. Martina

Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu pana Mgr. Rostislava Judla a pana Martina Doláka.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Judl Rostislav, p. Dolák Martin
Usnesení č. 163/2017 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 27.02.2017
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 18/17 ze dne 13.03.2017
5.1.1.
poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
5.2. Usnesení rady č. 22/17 ze dne 27.03.2017
5.2.1.
poskytnutí dotace na celoroční činnost
5.2.2.
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok
2016, závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
5.2.3.
darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Biskupstvím plzeňským

5.2.4.

6.
7.
8.
9.

dohoda o vzájemné spolupráci při zajišťování služeb pro občany
mezi městem Mirošov a obcí Štítov
5.3. Usnesení rady č. 27/17 ze dne 10.04.2017
5.3.1.
Strategický program rozvoje města Mirošov
5.3.2.
dohody o vytvoření společného školského obvodu
5.3.3.
obecně závazná vyhláška č. 1/2017
5.3.4.
podání žádosti o převod pozemků do vlastnictví města Mirošov
Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2017
Různé
- žádosti o zařazení pozemku do změny č. 3 ÚP Mirošova
Diskuse
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,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 164/2017 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.02.2017
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 27.02.2017.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 18/17 ze dne 13.03.2017
5.1.1.
poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
(příloha č. 2)
O dotaci ve výši 110.500 Kč žádá Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň a jedná se o dotaci
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017.
V souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí být veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace nad 50.000 Kč zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a po dobu minimálně 3 let ode dne
zveřejnění.
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 110.500 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem Mirošov a Plzeňským krajem.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 165/2017 bylo přijato.
5.2. Usnesení rady č. 22/17 ze dne 27.03.2017
5.2.1. poskytnutí dotace na celoroční činnost (příloha č. 3)
O dotaci na celoroční činnost ve výši nad 50.000 Kč, o kterých rozhoduje v souladu s §
85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce, požádal: TJ Sokol Mirošov, FC Mirošov a TJ Slovan Janov.
Zastupitelstvo schvaluje nejen poskytnutí dotace, ale i veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace.
V souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí být veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace nad 50.000 Kč zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a po dobu minimálně 3 let ode dne
zveřejnění.
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Strnad – překvapuje mě vysoká částka na údržbu hřišť fotbalistů a Sokolovny, když
Slovan Janov má na údržbu jen 1.500 Kč. Naši místní pracovníci jsou buďto na hřišti
nebo u Sokolovny a oni chtějí 120.000 Kč na údržbu. Fotbalové hřiště jsme chodili sekat
my a zdarma.
předsedající – když tys hrál fotbal, tak byla na hřišti škvára a těžko jste tehdy mohli sekat
trávu
p. Pejsar – kolik stojí náklady za vodu na hřišti
předsedající – voda jde z vodovodu, takže náklady jsou vyšší
p. Strnad – taky špatně, tam se pořídil vrt za 140.000 Kč, ale jednodušší je otočit
kohoutkem vodovodu než pustit čerpadlo
předsedající – kde byl ten vrt?
p. Strnad – nad kabinami a byl vybudován v 80. letech
předsedající – to je nesmysl, protože tento vrt se dělal před cca 10 lety a vrtaři, po
vyvrtání cca 40 metrů utekli, aniž by se jim zaplatilo. Voda ve vrtu není a vše je
doložitelné.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na celoroční činnost pro TJ
Slovan Janov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,

p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 166/2017 bylo přijato.
Ing. Stehno – vyjadřuji politování, že součástí podkladů pro ZM není pěkný přehled
loňské činnosti TJ Sokol, kde byly náklady podrobně rozepsány
předsedající – přehled byl součástí vyúčtování poskytnuté loňské dotace, nikoliv žádosti
o poskytnutí nové
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč na celoroční činnost pro TJ
Sokol Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 167/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na celoroční činnost pro FC
Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
p. Strnad Miroslav
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 168/2017 bylo přijato.
5.2.2. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2016,
závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
(příloha č. 4)
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 a závěrečný účet vč. příloh byly k dispozici
k nahlédnutí u účetní a také na stránkách města Mirošov www.mirosov.cz (městský úřad,
úřední deska, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016). Účetní závěrka a závěrečný
účet vč. příloh byly také k dispozici při zasedání zastupitelstva města dne 24.04.2017.
- předsedající informoval o tom, že byly splněny veškeré podmínky dané zákonem a při
přezkumu hospodaření města Mirošova nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením
města Mirošov za rok 2016, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 169/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje účetní závěrku města Mirošov za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 170/2017 bylo přijato.
5.2.3. darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Biskupstvím plzeňským
(příloha č. 5)
Biskupství plzeňské předložilo městu Mirošov návrhy darovacích smluv na nemovitý a
movitý majetek (kostel sv. Josefa a kostel sv. Jakuba). Smlouvy byly předloženy
k posouzení právničce města a bylo provedeno posouzení stavu staveb kostelů.
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající. Informoval o průběhu přípravy
podkladů od první informace, že Biskupství plzeňské má zájem předat nemovité věci
městu, až k jednání ZM.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Pejsar – kolik je věřících, kteří docházejí do kostela
předsedající – tuto informaci nemám
Mgr. Hodinová – myslím si, že k tomu by se měli vyjádřit samotní lidé v referendu
JUDr. Vrbecká – navrhuji zachovat stávající stav v této době
Ing. Uzlová – ví o tom představitelé církve, že dnes o tom máme hlasovat. Měli by zde
být a podat vysvětlení.
předsedající – ví o tom, ale nebyla dohodnuta účast na jednání ZM
odešel: p. Pejsar 19:00
přišel: p. Pejsar 19:03
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s přijmutím daru movitého a nemovitého majetku (kostel sv. Josefa a
kostel sv. Jakuba) a s podpisem darovacích smluv mezi Biskupstvím plzeňským a
městem Mirošov.

Výsledek hlasování:
Pro:
0
Proti:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato.
odešla: Ing. Uzlová 19:06
přišla: Ing. Uzlová 19:09
5.2.4. dohoda o vzájemné spolupráci při zajišťování služeb pro občany mezi
městem Mirošov a obcí Štítov (příloha č. 6)
V souladu s § 46 a § 84 odst. 2 zákona č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat na
základě smlouvy uzavřené ke konkrétnímu úkolu, schvalování takové smlouvy je
vyhrazeno zastupitelstvu. Obdobná smlouva byla uzavřena v říjnu 2016 mezi městem
Mirošov a obcí Trokavec.
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podpis dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování služeb pro
občany mezi městem Mirošov a obcí Štítov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 171/2017 bylo přijato.
5.3.

Usnesení rady č. 27/17 ze dne 10.04.2017
5.3.1. Strategický program rozvoje města Mirošov (příloha č. 7)

Strategický program je zpracován pro roky 2017 – 2027. Program zpracovala Ing.
Simona Bejčková na základě impulsu starosty a Mgr. Miloše Tučka, kteří připravili
podklady. Strategický program je nutný při podávání žádostí o dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj a pro další rozvoj města Mirošov.
Bližší informace k tomuto bodu a k přípravě tohoto dokumentu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Ing. Stehno – materiál je příliš obecný a nesedí na naši obec, není konkrétní, nelíbí se mi
a navrhuji jej nechat dodavatelem přepracovat
předsedající – ano, materiál je obecný záměrně, aby jsme mohli zařadit do investic více
různých akcí a mohli tak žádat o různé dotační tituly nejen z evropských fondů, ale i ze

státních peněz. Pro získání dotace je důležité předložit schvalující usnesení o
strategickém programu města Mirošov. Strategický program je dokument, který je možné
upravovat a to podle potřeb města.
Mgr. Hodinová – nebylo by lepší, abychom to zpracovali my na našich pracovních
schůzkách, kde si konkrétně řekneme co se bude v průběhu 5 až 10 let dělat, nebo
udělat na internetu anketu pro lidi? Tento dokument je nic neříkající.
předsedající – není pravda, že je nic neříkající. S navrhovanou schůzkou mám tu
zkušenost, že jsem vás všechny loni zval na jednání finančního výboru, kde se
projednával rozpočet na tento rok. Přišli 4 zastupitelé, z toho dva byli členové finančního
výboru a žádný podnět či návrh akcí před jednáním FV nikdo neposlal.
Mgr. Hodinová – my s manželem vždy podáváme návrhy
předsedající – ano to je pravda, ale mimo jednání ZM je aktivita zastupitelů velmi malá.
Navíc zastupitelé by měli vědět, které akce se připravují, protože schvalují rozpočet a tím
i financování akcí.
Mgr. Judl – navrhuji tento dokument schválit, aby byl formálně nějaký strategický
program k dispozici. Pro další rozvoj města si myslím, že by bylo dobré (na začátku
volebního období), aby se zastupitelé sešli a rozhodli, co se bude realizovat i s termíny
do jaké doby se daná akce má udělat.
předsedající – s tím souhlasím
Návrh usnesení:
ZM schvaluje strategický program města Mirošov pro roky 2017-2027.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František, p. Dolák Martin, Ing. Uzlová
Pavlína, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
Ing. Stehno Miroslav
Zdrželi se: p. Strnad Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona
Usnesení č. 172/2017 bylo přijato.
5.3.2. dohody o vytvoření společného školského obvodu (příloha č. 8)
Obec je povinna zajistit předškolní a základní vzdělávání a za tím účelem zřizuje
mateřskou resp. základní školu nebo zajišťuje plnění výše uvedených povinností
v mateřské resp. základní škole zřizované jinou obcí. Město Mirošov, zřizovatel Základní
školy a mateřské školy Mirošov, příspěvková organizace, obdrželo žádosti obcí Vísky,
Trokavec a Příkosice o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a
MŠ Mirošov v souladu se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Prvním krokem
k vytvoření společného školského obvodu je uzavření dohody s obcemi a následně musí
dotčené obce vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví příslušnou část školského
obvodu.
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající, který vysvětlil legislativní důvody
schválení dohod. Dále sdělil, že osloví i ostatní obce, které jsou spádové ke škole a
školce, aby na příštím ZM byla předložena ke schválení OZV, kterou se stanoví ucelený
společný školský obvod.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Vísky o vytvoření společného školského
odvodu ZŠ a MŠ Mirošov.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 173/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Trokavec o vytvoření společného školského
odvodu ZŠ a MŠ Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 174/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Příkosice o vytvoření společného školského
odvodu ZŠ a MŠ Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 175/2017 bylo přijato.
5.3.3. obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (příloha č. 9)
Jedná se o změnovou vyhlášku, kterou se mění splatnost místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,…. a místního poplatku ze psů z 30.06. na 31.12
příslušného kalendářního roku z důvodu problémů s navyšováním místního poplatku
v průběhu kalendářního roku při nezaplacení místního poplatku včas nebo ve správné
výši.
Zároveň je nahrazena příloha č. 2 k OZV č. 2/2014.
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místních
poplatcích.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 176/2017 bylo přijato.
5.3.4 podání žádosti o převod pozemků do vlastnictví města Mirošov (příloha
č. 10)
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového fondu a město Mirošov může
podat žádost o převod pozemků buď bezúplatný či úplatný.
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající. Vysvětlil, o které pozemky se jedná a
o které lze žádat bezúplatně či úplatně a to po projednání na Státním pozemkovém
úřadu.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o převod nemovitých věcí z vlastnictví České
republiky – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mirošov –
bezúplatný převod pozemků: st.p.č. 1108/2; p.p.č. 1113/3; p.p.č. 2488; 1844/12;
p.p.č. 645/2; p.p.č. 645/3; p.p.č. 695/13; p.p.č. 1840/2; p.p.č. 471/4; p.p.č. 1905/4;
p.p.č. 1905/3; p.p.č. 1903/6; p.p.č. 1707/1; p.p.č. 1716/6; p.p.č. 1717/3; p.p.č. 1907/1;
p.p.č. 1906/2; p.p.č. 2141; p.p.č. 2224 a úplatný převod pozemků p.p.č. 644 a
p.p.č. 643/1; vše 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,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 177/2017 bylo přijato.
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření města
Mirošov na rok 2017
Předsedkyně finančního výboru pí Bezděková podala bližší informace k II. rozpočtovému
opatření, které se týká průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Mirošov.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Judl – dotace byla na různé aktivity, které se týkají výuky ve škole zdarma – od
doučování, přes čtenářské kroužky atd.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2017 s celkovým
navýšením příjmů a výdajů o 627.599 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 178/2017 bylo přijato.
ZM bere zápis z jednání FV na vědomí.
7. Různé
- žádosti o zařazení pozemku do změny č. 3 ÚP Mirošova. Bylo předloženo dalších pět
žádostí občanů s návrhem na změnu ÚP a jeden návrh i z města (změna „Haldiček“
z územní výroby na zeleň)
- pozvánka společnosti Green Ways pro zastupitele na 24.05.2017 od 18:00 hodin, kde
společnost představí zámecké vize a rekonstrukce areálu zámku a podzámčí
- informace pro oddávající, aby se zapojili do oddávání a informovali paní matrikářku o
termínech, kdy můžou oddávat
odešel: p. Pejsar 20:15
přišel: p. Pejsar 20:20
8. Diskuze
pí. Bezděková – jak to vypadá s hracími prvky (houpačka na Janově a hrací prvky u
Sokolovny)
předsedající – zadal jsem panu Kozákovi provedení poptávky na houpačky a zajištění
instalace
pí. Bezděková – myslím, že by se mělo hřiště u Sokolovny začít řešit co nejdříve,
například pořízením lanového centra
Mgr. Judl – poptávka bude na obě místa nebo jen na Janov?
předsedající – na obě, bude řešeno na RM
Mgr. Judl – navrhuji městu, aby dodalo jen materiál a já domluvím brigádu se Sokolem
na opravu stolů a lavic
předsedající – nájemce Sokolského sklípku zažádá o vymezení prostoru pro jeho
podnikání, kde bude mít právo rozhodnout – po podání žádosti bude řešit RM
Mgr. Hodinová – zajímalo by mě, zda se odběr vzorků zdiva někam posunul
předsedající – zatím ne
p. Strnad – udělalo se již oplocení jímání a jak bylo řešeno odvodnění železnice do
jímání
předsedající – ano, oplocení je již hotové. Proběhlo jednání a voda do jímání bude
odkloněna na náklady SŽDC žlabovnicemi.
p. Pejsar – zda by bylo možné opravit část Janovské ulice
předsedající – ze strany dodavatele revitalizace dráhy zatím nebyly zajištěny všechny
opravy a proto bych zatím za město nechtěl do ničeho z toho investovat, dokud neopraví
i závady v této ulici
občan Kalivoda – zda by nešel změnit program, aby se lidé mohli třeba vyjádřit hned
v bodě 2, kde by byly zařazeny připomínky občanů dřív, než začnete projednávat ty
nezáživné věci. Nechce se mi zde čekat dvě hodiny.
předsedající – ke konkrétním bodům se může občan vyjadřovat hned – stačí se přihlásit
a pokud bude ZM souhlasit, bude prostor občanům dán. Toto řeší jednací řád ZM.
občan Kalivoda – ohledně cest, jednal někdo s JZD?
předsedající – jednal pan Kozák

občan Hanzelín – lanové centrum jsem navrhl já, nechal jsem si nezávazně udělat
nabídku a zjistil jsem, že investice by vyšla okolo 150.000 – 200.000 Kč. To se dá pak
kamkoliv přesunout na piloty. Dále by tam mohlo být vybudováno pétanqué hřiště pro
dospělé, které by vyšlo kolem 15.000 Kč. Rád bych, aby jste se dohodli na uvolnění
financí už v letošním roce a třeba to stihnout do dětského dne, aby ten park již začal žít a
nečekat až na vybudování hřiště vzadu za školkou.
předsedající – jestliže máš zpracované nějaké nabídky, budu rád, když je dodáš,
popovídáme si o tom a já to pak přednesu na radě
občan Hanzelín – lanové centrum není úplně přesné, jedná se spíše o lanový park (nízké
lanové prolézačky), který je certifikovaný a bezpečný pro děti bez dozoru od 6 let, rodiče
si budou moci sednout na lavičky a pozorovat.
Mgr. Judl – mně se tento návrh líbí, je to aktivní pohyb dětí i dospělých
předsedající – my se musíme rozhodnout, zda chceme vybudovat dvě oddělená hřiště,
jedno pro školku a jedno pro veřejnost, nebo jedno pro využití všech
odešla: Ing. Uzlová 20:40
přišla: Ing. Uzlová 20:45
občanka JUDr. Cordublas – zda má město v plánu údržbu sochy „Piety“ a komunikace
kolem ní, zejména odvodnění
předsedající – to jsou dvě věci. První je cesta „kaménka“, kterou se zatím nikdo
nezabýval a jestliže tam teče za deště hodně vody, můžeme se tam podívat, až bude
pršet. Co se týká sochy „Piety“, jednání mělo proběhnout, bylo ale památkářským
úřadem odloženo a přesunuto na květen. Budou muset rozhodnou, jakým způsobem se
má postupovat. Je možné, že budeme muset tuto barokní sochu nahradit kopií a originál
zrenovovat a uložit do bezpečí.
občan Šašek – jestli jsem tomu dobře vyrozuměl, rokle s kapličkou tedy nebyla zatím
městem odkoupena
předsedající – zatím ne, nebyla církví předložena žádná smlouva
občan Šašek – „bydlení u Jakuba“, to jako rozhodovalo zastupitelstvo o zvýšení
poplatku?
předsedající – na základě kontroly z finančního úřadu a jejich výtky jsme museli
postupovat dle platné legislativy ČR a to místo původní ceny za kus, jsme museli změnit
na m2 takže ten kdo má urnu platí míň než před tím, ten kdo má hrob platí víc, ten kdo
má dvojhrob platí ještě víc a ten kdo má hrobku platí úplně nejvíc – toto je logické
občan Šašek – můžu znát jméno toho, kdo tohle řekl
předsedající – já to teď nevím, ale lze to dohledat a sdělit Vám to
občan Šašek – rád bych se ho zeptal, jak na to přišel
předsedající – jak na to přišel? Jde o zákon o cenách!
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 20:50 hod.
V Mirošově dne 24.04.2017
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24.04.2017
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu pana Mgr. Rostislava Judla a pana Martina Doláka – usnesení
č. 163/2017
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM – usnesení č. 164/2017
2) poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve
výši 110.500 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Mirošov a Plzeňským krajem – usnesení č. 165/2017
3) poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Slovan Janov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 166/2017
4) poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Sokol Mirošov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 167/2017
5) poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na celoroční činnost pro FC Mirošov a podpis
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 168/2017
6) závěrečný účet za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov
za rok 2016, a to bez výhrad – usnesení č. 169/2017
7) účetní závěrku města Mirošov za rok 2016 bez výhrad – usnesení č. 170/2017
8) podpis dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování služeb pro občany mezi
městem Mirošov a obcí Štítov – usnesení č. 171/2017
9) strategický program města Mirošov pro roky 2017-2027 – usnesení č. 172/2017
10) uzavření dohody s obcí Vísky o vytvoření společného školského odvodu ZŠ a MŠ
Mirošov – usnesení č. 173/2017
11) uzavření dohody s obcí Trokavec o vytvoření společného školského odvodu ZŠ a
MŠ Mirošov – usnesení č. 174/2017
12) uzavření dohody s obcí Příkosice o vytvoření společného školského odvodu ZŠ a
MŠ Mirošov – usnesení č. 175/2017
13) podání žádosti o převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví města Mirošov – bezúplatný převod pozemků:
st.p.č. 1108/2; p.p.č. 1113/3; p.p.č. 2488; 1844/12; p.p.č. 645/2; p.p.č. 645/3;
p.p.č. 695/13; p.p.č. 1840/2; p.p.č. 471/4; p.p.č. 1905/4; p.p.č. 1905/3; p.p.č. 1903/6;
p.p.č. 1707/1; p.p.č. 1716/6; p.p.č. 1717/3; p.p.č. 1907/1; p.p.č. 1906/2; p.p.č. 2141;
p.p.č. 2224 a úplatný převod pozemků p.p.č. 644 a p.p.č. 643/1; vše v k.ú. Mirošov
– usnesení č. 177/2017
14) II. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2017 s celkovým navýšením příjmů a
výdajů o 627.599 Kč – usnesení č. 178/2017
Vydává:
1) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místních poplatcích
– usnesení č. 176/2017

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.

