ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 02.10.2017
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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Nepřítomen:0
Omluven: JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Občané:
3
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
Vaindla

p. Vladislava Matějku a p. Vladimíra

Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu pana Vladislava Matějku a pana Vladimíra Vaindla.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Pejsar František, p. Dolák Martin, p. Strnad
Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš,
p. Hodina Lumír
Proti:
0
Zdrželi se: p. Vladislav Matějka, p. Vladimír Vaindl
Usnesení č. 195/2017 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
1. Zahájení
2. Volba orgánu jednání zastupitelstva
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 10.07.2017
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1.
Usnesení rady č. 52/17 ze dne 14.08.2017
5.1.1. zřizovací listina JSDH Mirošov
5.2.
Usnesení rady č. 56/17 ze dne 28.08.2017
5.2.1. prodej částí pozemku p.p.č. 2354/1 v k.ú. Mirošov
5.2.2. zápis z jednání kontrolního výboru
5.3.
Usnesení rady č. 62/17 ze dne 18.09.2017
5.3.1. duplicitní vlastnictví pozemku p.p.č. 605/3 v k.ú. Mirošov
5.3.2. směna části pozemku p.p.č. 2068 a p.p.č. 2071 v k.ú. Mirošov

5.3.3.
5.3.4.

odkoupení budovy na pozemku st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Návrh úpravy náměstí Míru – I.etapa,
Mirošov“
5.3.5. zadání změny č. 2 ÚP Mirošov
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu V. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2017
7. Různé
- IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017
8. Diskuse
9. 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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 196/2017 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 10.07.2017
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
ZM pověřilo radu města k výběru dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce místní
komunikace v ulici Vojtěcha Nejedlého, Mirošov“. Rada města vybrala zhotovitelem akce
společnost SILBA s.r.o. Plzeň na svém jednání dne 17.07.2017.
ZM pověřilo radu města k výběru dodavatele veřejné zakázky: „Návrh úpravy nám. Míru
– I.etapa, Mirošov“. Rada města vybrala zhotovitelem akce společnost SHEET SERVIS,
s.r.o. Plzeň na svém jednání dne 21.09.2017.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 10.07.2017.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 52/17 ze dne 14.08.2017
5.1.1. zřizovací listina JSDH Mirošov
Dne 05.06.2017 provedli zaměstnanci HZS Plzeňského kraje kontrolu dodržování
povinností stanovených zákonem o požární ochraně. V protokole byl uvedeno, že není
aktuální zřizovací listina JSDH Mirošov. Byla zpracována nová zřizovací listina JSDH
Mirošov, která je překládána zastupitelům k vydání. (příloha č. 2)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Návrh usnesení:
ZM vydává zřizovací listinu JSDH 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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 197/2017 bylo přijato.
5.2.

Usnesení rady č. 56/17 ze dne 28.08.2017
5.2.1. prodej částí pozemku p.p.č. 2354/1 v k.ú. Mirošov

Občané města mají k pozemkům v jejich vlastnictví připlocenou i část pozemku p.p.č.
2354/1 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov. Rada města jednala s těmito občany
o možném prodeji připlocených pozemků. Záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 2354/1
v k.ú. Mirošov byl řádně zveřejněn a k záměru se nikdo nepřihlásil. (příloha č. 3)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2354/4 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 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,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 198/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2354/3 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 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,
p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová
Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 199/2017 bylo přijato.
5.2.2. zápis z jednání kontrolního výboru

Jednání kontrolního výboru se konalo dne 22.08.2017.
Informace k tomuto bodu podal předseda kontrolního výboru.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.08.2017.
5.3. Usnesení rady č. 62/17 ze dne 18.09.2017
5.3.1. duplicitní vlastnictví pozemku p.p.č. 605/3 v k.ú. Mirošov
Město Mirošov a pan X.Y. jsou duplicitní vlastníci pozemků u vodohospodářských objektů
města (čerpací stanice a jímání vody) po vydání pozemků v rámci restitucí. S panem
X.Y. byla uzavřena dohoda, že město Mirošov vybuduje kolem budov nové oplocení,
které se geodeticky zaměří s tím, že pozemky p.p.č. 605/13 a p.p.č. 605/12 uvnitř
oplocení budou ve vlastnictví města a pozemek p.p.č. 605/3 bude ve vlastnictví pana
X.Y. (příloha č. 4)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – komu patří okolní pozemky?
předsedající – ty patří panu X.Y.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podpis souhlasného prohlášení k duplicitnímu vlastnictví pozemků
evidovaných na LV 1146 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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 200/2017 bylo přijato.
5.3.2.

směna části pozemku p.p.č. 2068 a p.p.č. 2071 v k.ú. Mirošov

V lokalitě Horní Myť vlastní město Mirošov pozemky, které jsou podle územního plánu
určeny k zastavění rodinnými domy. Při geometrickém zaměření byly vytvořeny hranice
parcel a u pozemku p.p.č. 2068/2 je nutné narovnat hranici výměnou části pozemků s
vlastníkem sousedních pozemků, tj. díl „a“ z jeho pozemku p.p.č. 2065 do vlastnictví
města za a díl „b“ z pozemku p.p.č. 2068 a díl „e“ z pozemku p.p.č. 2071 z vlastnictví
města do vlastnictví vlastníka sousedních pozemků. Jedná se o směnu stejných výměr
bez finančního plnění. (příloha č. 5)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 2068/1 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města
Mirošov za díl „a“ z pozemku p.p.č. 2065 v k.ú. Mirošov a podpis směnné smlouvy.
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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 201/2017 bylo přijato.
5.3.3. odkoupení budovy na pozemku st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mirošov se obrátila na město
Mirošov s požadavkem na odkoupení budovy bez čp/če, která se nachází na pozemku
st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov za cenu 60.000 Kč i z důvodu, že tato organizace hodlá ukončil
svoji činnost na konci letošního roku. Pozemek pod budovou je ve vlastnictví České
republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. K budově i k pozemku není zajištěn přístup a kolem budovy se
nachází pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Rokycany. Bylo jednáno se
zástupci ÚZSVM i církve. (příloha č. 6)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Ing. Stehno – v jakém stavu je ta budova
p. Pejsar – budova je suchá a zachovalá
p. Hodina – to jste nám o sokolovně tvrdili také a kolik už nás opravy stály, uveďte mi
důvody, proč to radní doporučují
Mgr. Judl – jednal jsem osobně se zahrádkáři a ty mě pořádali o podpoření žádosti,
protože chtějí činnost ukončit a proto nesmí vlastnit žádný majetek
předsedající – na základě toho šli i výrazně dolů s cenou oproti původní nabídce před
několika lety, navíc pak budeme moci požádat stát o pozemek pod objektem a celé to
třeba směnit s Římskokatolickou farností např. za rybník Faráček, který obec potřebuje
pro protipovodňová opatření
p. Hodina – takže my koupíme budovu a pozemky a vyměníme to za rybník?
předsedající – jedná se pouze o pozemek pod budovou, okolní pozemky patří církvi
Mgr. Hodinová – budeme mít na to, starat se o rybník?
p. Strnad – ve Faráčku se stala ekologická katastrofa – to budeme vyklízet my?
předsedající – to si řeší církev, není to záležitost města
Mgr. Tuček – mám věcnou připomínku – nikde není řečeno, že to nabídli státu, který má
předkupní právo a ten to odmítl. Navrhuji vyžádat si od státu písemné prohlášení, že to
nechce, že se předkupního práva vzdává.
předsedající – mám to poznamenané a budu s nimi jednat, aby nám stát sdělil
jednoznačné stanovisko, před podpisem kupní smlouvy

Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku st.p.č. 537
v k.ú. Mirošov od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mirošov za
cenu 60.000 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,
p. Dolák Martin, Ing. Uzlová Pavlína, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Strnad
Miroslav
Usnesení č. 202/2017 bylo přijato.
5.3.4. rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Návrh úpravy náměstí Míru
– I.etapa, Mirošov“
Město Mirošov požádalo o dotaci na úpravu náměstí (chodník na severní straně
s místem pro přecházení naproti budově radnice s úpravou bezbariérového vstupu do
budovy). Město Mirošov bylo úspěšné a Státním fondem dopravní infrastruktury byla
sdělena informace o schválení akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI na
rok 2017 v max. výši 2.289.000 Kč, tj 85 % příspěvku. Pro realizaci akce je nutné schválit
příjem dotace, způsob financování akce a zřízení účtu pro příjem dotace u ČNB. (příloha
č. 7)
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – zda jsou nějaké podmínky dotace přeneseny na dodavatele
předsedající – ano, jsou zahrnuty ve smlouvě o dílo
p. Hodina – kde bude přechod pro chodce a zda je nutné umístit jeden proti úřadu,
nebylo by lepší jej udělat ke zdravotnímu středisku
předsedající – jedná se pouze o místo pro přecházení a nikoliv o přechod. V dolní části
náměstí bude také vybudováno při úpravě průtahu města.
p. Hodina – pořídily se návrhy na úpravu náměstí – kolik z toho se bude realizovat?
předsedající – z každého návrhu se něco použije
Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
v max. výši 2.289.000 Kč, tj. 85% příspěvku na akci: „Návrh úpravy náměstí Míru –
I.etapa, 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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 203/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zřízení bankovního účtu u ČNB dle podmínek dotace na akci: „Návrh
úpravy náměstí Míru – I.etapa, Mirošov“ od Státního fondu dopravní infrastruktury
a podpis smlouvy o účtu.

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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 204/2017 bylo přijato.
5.3.5. zadání změny č. 2 ÚP Mirošov
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako pořizovatel změny č. 2 územního plánu
Mirošov provedl zpracování zadání změny č. 2 ÚP a projednal jednotlivé požadavky
s orgány veřejné správy. Po zpracování podnětů, připomínek a požadavků byl
vypracován zápis z projednání s pověřených zastupitelem s tím, že ZM Mirošov je tento
zápis předložen ke schválení projednaného upraveného zadání změny č. 2 ÚP Mirošov.
Po schválení bude zadáno zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Mirošov. (příloha č. 8)
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – mám dotaz – my teď schválíme zápis, firma vypracuje nový návrh, poběží
nové kolečko, kdy se k tomu bude vyjadřovat i veřejnost atd., ale rada již schválila podpis
smlouvy na skoro půl milionu pro zpracovatele, jak to bude fungovat ohledně
financování?
předsedající – ve smlouvě jsou rozděleny platby na pět etap zhruba na jeden rok, vždy
po jednotlivých krocích
občan Vašák – čeho se budou týkat tyto změny - celého města?
předsedající – ne, jsou řešeny návrhy a požadavky občanů i města na změnu územního
plánu a dále celý katastr bývalého vojenského újezdu, který byl přičleněn městu
Návrh usnesení:
ZM schvaluje projednané upravené zadání změny č. 2 ÚP 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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 205/2017 bylo přijato.
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu V. rozpočtového opatření města
Mirošov na rok 2017
Jednání finančního výboru se uskutečnilo dne 20.09.2017 (příloha č. 9)
Bližší informace k zápisu a o návrhu V. rozpočtového opatření podala předsedkyně
finančního výboru a starosta města Mirošov.
Předsedající vyzval zastupitele k předkládání návrhů možných akcí do rozpočtu na
rok 2018 do 10.11.2017 a pozval zastupitele na jednání finančního výboru, které se bude
konat 28.11.2017.

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – zajímalo by mě, kolik už jsme investovali do školy a opět budeme odvlhčovat
sklep?
předsedající – ve sklepních prostorech se tvoří plíseň kvůli vysoké vlhkosti
Mgr. Hodinová – kdo navrhl způsob odvlhčení a proč za to nenese odpovědnost?
předsedající – toto se netýká prací, které byly na škole již provedeny, a proto za to
nemůže zhotovitel nést odpovědnost
Ing. Stehno – podříznutí budovy je velice nákladné
předsedající – současně navrhované řešení bude účinné a levnější oproti podříznutí
budovy
Mgr. Tuček – cena za svoz BIO odpadu se navýšila, je nějaká změna?
předsedající – odpadu je víc než před dvěma roky téměř dvojnásobně
předsedající – do V. rozpočtového opatření je zahrnuta odměna pro firmu, která
zpracovala žádost o dotaci na přístavbu školy, jelikož už je vše připravené pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným úřadem.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2017.
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, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 206/2017 bylo přijato.
Schválené V. rozpočtové opatření bude vyvěšeno na internetových stránkách města dle
§16 odst. 5) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.09.2017.
7. Různé
- předsedající informoval, že RM schválila IV. rozpočtové opatření města Mirošov
na rok 2017
- předsedající informoval o stavu výroby hasičské techniky, kterou město bude
pořizovat z dotace, obě vozidla by měla být dodána do 15.12.2017
- co se týká žádosti o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice, zatím jsme stále pod
čarou, ale nebylo vydané žádné rozhodnutí, že dotace nebude poskytnuta
p. Dolák odchod 19:55 (odchod do zaměstnání)
8. Diskuze
p. Hodina – úprava u střelnice a hlína na úložiště za haldičkama
p. Vaindl – úpravu prostor u střelnice mají na starosti hasiči, ale těžká technika byla
doteď na stavbách, takže to budeme dělat později
předsedající – pozemek města byl upravený a uvedený do původního stavu. V současné
době je prostor pronajat, a to po dohodě s Příkosickou zemědělskou a.s.
p. Matějka – naváží se tam hlína a rozhrnuje se
p. Hodina – a obec z toho něco má?
p. Matějka – ornou půdu a zatravnění prostoru

p. Hodina – v sobotu nebo v neděli bylo zase u Kozlerů zaparkováno spousty aut
v křižovatce, co se s tím bude dělat?
Mgr. Tuček – tohle přece není v pravomoci zastupitelstva
Ing. Stehno – ze zákona je, že se nesmí stát do 5 m od křižovatky, tak co to budeme řešit
tady
p. Hodina – jasně, ale obec by se o to taky mohla starat, poslat tam měšťáky
předsedající – my tady žádnou městskou policii nemáme
p. Hodina – máme smlouvu s hrádeckýma!
předsedající – to není pravda, žádnou smlouvu nemáme. Jak si na to přišel?
p. Hodina – pokud můžeš, udělej pro to něco, zavolej policii; dále mě zajímá, jak je starý
pasport dopravního značení?
předsedající – na dopravní značení nemáme žádný pasport
p. Hodina – v usnesení z rady je schválení smlouvy na vytvoření pasportu a dopravního
značení
předsedající – zatím je pouze podepsaná smlouva
p. Hodina - takže ten pasport je co?
předsedající – pasport znamená zmapování současného stavu a projekt je návrh
budoucího stavu
p. Hodina – tady v zápise je uvedeno vytvoření pasportu a projektu na svislé dopravní
značení – písmenko „a“ znamená, že jsou to dvě odlišné věci
předsedající – ano, vždyť jsem ti to jednou vysvětlil a teď ti to vysvětlím podruhé: pasport
je analytická část, tedy v jakém stavu je tady dnes dopravní značení a na základě toho
se bude zpracovávat projekt dopravního značení, který se potom odsouhlasí u Policie
České republiky, necháme to schválit na odboru dopravy a pak budeme dopravní
značení buďto po etapách nebo vše najednou realizovat
p. Strnad – kolik máme tady pracovníků na sekání?
předsedající – pouze dva z úřadu práce a dva domovníky, ostatním třem již smlouva
skončila a budeme si moci o ně znova zažádat až v lednu, proto jsem zadal panu
Kozákovi, aby zajistil úklid i třeba nějakou dodavatelskou firmou
p. Strnad – proč nezažádáme na úřad práce o kvalifikovanější pracovníky, ty co tu byli do
teď ani nesekají sekačkou či křovinořezem, nebo proč si neudělají nějaký rekvalifikační
kurz?
předsedající – na křovinořez jsou poměrně náročné zdravotní požadavky, ale sekačkou
normálně sekají. Co se týká jiných pracovníků, měli jsme zažádáno a z nabídky asi 8 lidí
z Mirošova či blízkého okolí jsme si neměli koho vybrat. Lidi na práci nejsou.
p. Strnad – proč se tedy celý úklid nepřenechá na Šašky?
předsedající – v takovém rozsahu by to nezajistili a znovu opakuji, že jsem dal panu
Kozákovi pokyn, aby zajistil odbornou firmu, aby bylo město uklizeno
občan Vašák – dlouze informoval zastupitele o sporu, který léta vede se svojí sousedkou.
Seznámil je s jednotlivými střety, postupem řešení a následnými dopady. Spor vyvrcholil
letos v létě, kdy do záležitosti vstoupila i Policie České republiky a Městský úřad Mirošov.
Vše o průběhu sporu dokládal dokumenty a fotografiemi. Posledním sporem je ježdění
sousedky přes jeho pozemek, který je součástí nově vybudované asfaltové cesty. Část
zmíněného pozemku chce prodat sousedce, která to odmítá.
předsedající – vložil jsem se do sporu, abych se pokusil urovnat vzájemné vztahy a vše
bylo vyřešeno ke spokojenosti všech. Jednal jsem s paní doktorkou, společně jsme došli
k návrhu, že část svého pozemku, kde je nyní vybudovaný vjezd věnuje paní doktorka
městu a dále dá městu peněžitý dar 10.000 Kč, aby město mohlo odkoupit část pozemku
manželů Vašákových, kde je místní komunikace. Tuto nabídku pan Vašák neakceptoval.
občan Vašák – toto slyším poprvé
předsedající – nemluvíš pravdu, říkal jsem Ti to do telefonu. Ty jsi mi odpověděl, že za to
chceš 100.000 Kč, ale od ní, protože přes pozemek přejela vrtná souprava, proto jsem
od dalšího jednání upustil, jelikož je to marné.
občanka Vašáková – já to slyším prvně a to si dělal srandu s těmi 100.000 Kč
předsedající – Vám jsem to neříkal, mluvil jsem jen s panem Vašákem po telefonu

Ing. Stehno – pane Vašáku co přesně od zastupitelů chcete?
občan Vašák – aby zastupitelé donutili moji sousedku s námi jednat a odkoupit si
pozemek
Mgr. Tuček – na to nemá zastupitelstvo žádnou pravomoc
Mgr. Hodinová – když to původně Vašákovi koupili za 200 Kč, tak proč se jim nezaplatí
zase 200 Kč/m2 a budou spokojení
předsedající – jedná se o cca 12 m2 což by bylo 2.400 Kč
Mgr. Judl – pane Vašáku, vy tedy říkáte, že jí byste ten pozemek prodali, ale
prostřednictvím obce ne?
občan Vašák – ne, pro mě je to určitá satisfakce
předsedající – jelikož manželé Vašákovi nechtějí přistoupit na to, aby předmětný
pozemek vykoupilo město a trvají na tom, aby ho vykoupila sousedka, je tato diskuze již
dále bezpředmětná

9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 21:10 hod.
V Mirošově dne 02.10.2017
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 02.10.2017
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu pana Vladislava Matějku a p. Vladimíra Vaindla – usnesení
č. 195/2017
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM – usnesení č. 196/2017
2) prodej pozemku p.č. 2354/4 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 a podpis kupní smlouvy –
usnesení č. 198/2017
3) prodej pozemku p.č. 2354/3 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 a podpis kupní smlouvy –
usnesení č. 199/2017
4) podpis souhlasného prohlášení k duplicitnímu vlastnictví pozemků evidovaných na
LV 1146 v k.ú. Mirošov. – usnesení č. 200/2017
5) směnu pozemku p.p.č. 2068/1 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za díl „a“
z pozemku p.p.č. 2065 v k.ú. Mirošov a podpis směnné smlouvy – usnesení
č. 201/2017
6) odkoupení budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov od
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mirošov za cenu 60.000 Kč a
podpis kupní smlouvy – usnesení č. 202/2017
7) přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 v max.
výši 2.289.000 Kč, tj. 85% příspěvku na akci: „Návrh úpravy náměstí Míru – I.etapa,
Mirošov“ – usnesení č. 203/2017
8) zřízení bankovního účtu u ČNB dle podmínek dotace na akci: „Návrh úpravy náměstí
Míru – I.etapa, Mirošov“ od Státního fondu dopravní infrastruktury a podpis smlouvy
o účtu – usnesení č. 204/2017
9) projednané upravené zadání změny č. 2 ÚP Mirošov – usnesení č. 205/2017
10) V. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2017 – usnesení č. 206/2017
Vydává:
1) zřizovací listinu JSDH Mirošov – usnesení č.197/2017

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.

