ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.12.2017
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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Nepřítomen:0
Omluven: p. Dolák Martin
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 14 členů
zastupitelstva a tím je ZM usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing. Miroslava Stehna a p. Františka
Pejsara.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Stehna a p. Františka Pejsara.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vladislav Matějka, p. Vladimír Vaindl
Proti:
0
Zdrželi se: p. Pejsar František, Ing. Stehno Miroslav
Usnesení č. 207/2017 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 02.10.2017
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 69/17 ze dne 09.10.2017
5.1.1. směna části pozemku p.p.č. 2417 v k.ú. Mirošov
5.2. Usnesení rady č. 74/17 ze dne 23.10.2017
5.2.1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2017
5.3. Usnesení rady č. 80/17 ze dne 06.11.2017
5.3.1. prodej pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov, smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
5.4. Usnesení rady č. 85/17 ze dne 20.11.2017
5.4.1. stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele

5.4.2.

nákup pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
5.5. Usnesení rady č. 88/17 ze dne 04.12.2017
5.5.1. prodej pozemku p.p.č. 1644/16 v k.ú. Mirošov
5.5.2. směna pozemku p.p.č. 2068/2 v k.ú. Mirošov
5.5.3. zápis z jednání finančního výboru, návrh rozpočtu na rok 2018, návrh
střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2021
6. Různé
- příloha č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace
- výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2016/2017
- VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017
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,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 208/2017 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 02.10.2017
Mimo jiné předsedající informoval zastupitele o koupi budovy bez č.p. a č.e. umístěné na
pozemku st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov, dále je informoval o možnosti pořízení daného
pozemku od ČR, a to odkoupením od státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Bezúplatný převod není možný
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku st.p.č. 537 a podání žádosti na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku st.p.č. 537
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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 209/2017 bylo přijato.
odešel: p. Pejsar 18:17

přišel: p. Pejsar 18:18
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 02.10.2017.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 69/17 ze dne 09.10.2017
5.1.1. směna části pozemku p.p.č. 2417 v k.ú. Mirošov
O směnu části pozemku p.p.č. 2417 v k.ú. Mirošov požádala město Mirošov společnost
Green Ways s.r.o., Ovocný Trh 572/11, Praha z důvodu výstavby zděného oplocení
zámeckého parku (příloha č. 2).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 2417/4 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města
Mirošov za pozemky p.p.č. 94/25; 94/28 a 2438/2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví
společnosti Green Ways s.r.o. 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 210/2017 bylo přijato.
5.2.

Usnesení rady č. 74/17 ze dne 23.10.2017
5.2.1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2017

Dílčí přezkum hospodaření za období 01.01.2017 – 31.08.2017 povedly zaměstnankyně
KÚPK ve dnech 16.10. – 18.10.2017, při přezkumu hospodaření města Mirošov nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (příloha č. 3).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za
rok 2017.
Starosta poděkoval účetní města a všem, kteří se na bezchybném hospodaření podílejí.
5.3.

Usnesení rady č. 80/17 ze dne 06.11.2017
5.3.1. prodej pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov, smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene

O odkoupení pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov o výměře 558 m², který vznikl na
základě geometrického plánu, požádali vlastníci bytového domu U Léčebny 502,
Mirošov. Kupní cena je navrhována ve výši 200 Kč/m², což činí celkem 111.600 Kč.

Vzhledem k tomu, že po části prodávaného pozemku je navržena trasa plynovodu pro
zástavbu bytové zóny, je současně řešena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (příloha č. 4).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – bylo řečeno, že na pozemku jsou nějaké stavby. Nebudou později vadit
výstavbě plynovodu?
předsedající – ne, stávající stavby jsou mimo plánovanou trasu budoucího plynovodu
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 žadatelům
o koupi pozemku 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 211/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s žadateli o koupi pozemku p.p.č. 2266/2 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 212/2017 bylo přijato.
5.4.

Usnesení rady č. 85/17 ze dne 20.11.2017
5.4.1. stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, které nabývá účinnosti 01.01.2018 ruší stávající NV č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů;
je předložen návrh na úpravu odměn neuvolněných členů zastupitelstva a občanů, kteří
jsou ve výborech ZM. Stávající odměny jsou navýšeny o cca 10-15 %. Neuvolněný člen
ZM nemá nárok na odměnu ze zákona, ale na základě rozhodnutí ZM a to ode dne, který
určí ZM. Pokud ZM stanoví novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele a občany, kteří
jsou členy výborů, musí dojít k revokaci stávajících usnesení o stanovení odměn pro
neuvolněné zastupitele resp. občanů, kteří jsou ve výborech ZM (příloha č. 5).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – navrhuji změnit částku odměny místostarosty na 8.000 Kč a členovi RM
na 2.000 Kč
p.Hodina – navrhuji ponechat stávající odměny
předsedající – hlasování proběhne od posledního protinávrhu k prvnímu
Návrh usnesení:
ZM schvaluje ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce ve stávající výši.
Výsledek hlasování:
Pro:
Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek
Zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
Místostarosta:
8.000 Kč
Člen rady:
2.000 Kč
Předseda výboru ZM či komise RM: 1.400 Kč
Člen výboru ZM či komise RM:
830 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 600 Kč
Odměna bude poskytována od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZM, bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v osazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek
Proti:
JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Hodina Lumír, Mgr. Hodinová Ilona,
p. Strnad Miroslav
Zdrželi se: Mgr. Judl Rostislav
Usnesení č. 213/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM rozhoduje o poskytnutí peněžitého plnění za výkon funkce člena finančního
resp. kontrolního výboru ve výši 300 Kč/měsíc občanům, kteří nejsou členy ZM,
a to ode dne 01.01.2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl
Vladimír, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0

Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír
Usnesení č. 214/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 03.11.2014 č. 21/2014, které
stanovuje: výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva: za výkon
funkce člena zastupitelstva odměnu ve výši 510 Kč, za výkon funkce neuvolněného
místostarosty odměnu ve výši 5.780 Kč, za výkon funkce člena RM odměnu ve výši
1.480 Kč, za výkon funkce předsedy výboru odměnu ve výši 1.210 Kč a za výkon
funkce člena výboru odměnu ve výši 720 Kč a poskytování měsíčních odměn ode
dne 10.11.2014.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, JUDr. Vrbecká Dagmar
Usnesení č. 215/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 03.11.2014 č.23/2014, které
rozhoduje: o poskytnutí peněžitého plnění za výkon funkce člena finančního resp.
kontrolního výboru ve výši 250 Kč/měsíc občanům, kteří nejsou členy ZM, a to ode
dne 10.11.2014.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, JUDr. Vrbecká Dagmar
Usnesení č. 216/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 23.02.2015 č. 41/2015, které
stanovuje: zvýšení měsíční odměny zastupitele ze výkon předsedy likvidační
komise o 200 Kč s platností od 01.03.2015.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
Ing. Uzlová Pavlína, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, JUDr. Vrbecká Dagmar,
Mgr. Tuček Miloš, p. Strnad Miroslav
Usnesení č. 217/2017 bylo přijato.

5.4.2. nákup pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
Nabídku na prodej pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov o výměře 1.022 m² předložili
podíloví vlastníci tohoto pozemku. ZM dne 27.02.2017 na svém jednání projednalo
odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 a bylo přijalo usnesení, že ZM bude jednat o odkupu
předmětného pozemku poté, co budou zrušena zástavní práva k pozemku (usnesení
č. 147/2017); ke zrušení zástavního práva již došlo, proto je předkládán návrh kupní
smlouvy (příloha č. 6).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov za cenu 50 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 218/2017 bylo přijato.
5.5. Usnesení rady č. 88/17 ze dne 04.12.2017
5.5.1. prodej pozemku p.p.č. 1644/16 v k.ú. Mirošov
Městu byl doručena žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1644/16 v k.ú. Mirošov. Starosta
požádal správce vodovodu o sdělení, jaké je současné a budoucí využití tohoto pozemku
pro vodohospodářské zařízení města Mirošov (příloha č. 7).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – nechápu, proč je zde tento bod, měla rozhodnout rada města
předsedající – rada města není oprávněna rozhodovat o prodeji pozemku
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 1644/16 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Vaindl Vladimír,
JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír
Usnesení č. 219/2017 bylo přijato.

odešel: p. Pejsar 19:10
přišel: p. Pejsar 19:12
5.5.2. směna pozemku p.p.č. 2068/2 v k.ú. Mirošov
Na základě dohody o vyřešení duplicitního vlastnictví a přístupu k vodohospodářské
infrastruktuře mezi městem Mirošov a duplicitním vlastníkem tohoto pozemku ze
dne 13.11.2016, je ZM předkládán návrh směnné smlouvy (příloha č. 8).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Hodinová – proč pozemky pouze nevykoupíme
předsedající – taková byla podmínka, duplicitní vlastník pozemku přistoupil pouze na
směnu, ale za poloviční výměru
p. Hodina – proč mu na směnu nabízíme stavební pozemek, který byť je rozměrově
poloviční oproti pozemkům, které chceme, ale cenově je několikrát dražší než louky,
které směnou získáme
předsedající – protože obec je ta, která ty jeho pozemky potřebuje a proto by měla
přistoupit na dohodu. Konečně bude vyřešený přístup k vodohospodářského majetku
města a v rámci dohody se vyřešilo i duplicitní vlastnictví pozemků.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 2068/2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města
Mirošov za pozemky p.p.č. 599/36, 599/37, 599/34, 599/35, 599/40, 607/11, 1842/12
a 1842/17 v k.ú. Mirošov v soukromém vlastnictví fyzické osoby 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. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl
Vladimír, JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: p. Hodina Lumír, Mgr. Hodinová Ilona
Usnesení č. 220/2017 bylo přijato.
5.5.3. zápis z jednání finančního výboru, návrh rozpočtu na rok 2018, návrh
rozpočtového výhledu na roky 2019-2021
ZM byl předložen návrh rozpočtu města Mirošov pro rok 2018 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Mirošov na roky 2019-2021 (příloha č. 9).
Návrh rozpočtu a návrh střednědobého rozpočtového výhledu byl řádně zveřejněn na
ÚD. Nikdo z občanů města Mirošov neměl k návrhům požadavky či připomínky.
Bližší informace k tomuto bodu podala předsedkyně finančního výboru a předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2018 dle předloženého
návrhu s celkovými příjmy ve výši 44.060.877,30 Kč, s celkovými výdaji ve
výši 58.180.137,30 Kč a s financováním ve výši 880.740 Kč. Rozdíl mezi příjmy

a výdaji společně s financováním ve výši 15.000.000 Kč bude pokryt zůstatkem na
běžných účtech města Mirošov k 31.12.2017.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 221/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2019-2021
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Judl Rostislav,
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Pejsar František,
p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, JUDr. Vrbecká
Dagmar, p. Forst Radek
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 222/2017 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru města Mirošov ze
dne 27.11.2017.
odešel: p. Hodina 19:40
přišel: p. Hodina 19:43
6. Různé
- Příloha č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí vč. hlavní inv.komise)
- Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2016/2017
Mgr. Tuček – ve zprávě je uvedeno vybavení dílen. Počítá se využití tohoto vybavení do
plánované rekonstrukce?
Mgr. Judl – ano počítá
Mgr. Tuček – dále je uvedeno sanace sklepních prostor. Toto jsme již řešili, zajímalo by
mě jak to pokračuje?
předsedající – instalace technologie na vysoušení vzduchu je již objednaná, ale dodání
je až na konec března 2018, dodavatel má naplněnou výrobní kapacitu
Ing. Uzlová – nerozumím informaci: úroveň vedení žáků školy je hodnocena jako velmi
dobrá školní inspekcí v roce 2012
Mgr. Judl – to byl stav k datu, kdy jsem sestavoval tuto zprávu, tedy srpen 2017
předsedající – poslední inspekce proběhla na podzim, ale výslednou zprávu jsme ještě
neobdrželi
ZM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za rok 2016/2017.

-

-

VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017 s celkovým navýšením příjmů a
výdajů o 54.921 Kč; v souladu s usnesením ZM č. 33/14 ze dne 15.12.2014 je rada
pověřena v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření v závazných
ukazatelích rozpočtu v absolutní částce 200.000 Kč u jednotlivého závazného
ukazatele. Toto rozpočtové opatření řeší příjem dotace na volby a finanční
vypořádání voleb.
ceny vodného a stočného na rok 2018 jsou: vodné 50,14 Kč + DPH, stočné 18,06 Kč
+ DPH
likvidace komunálního odpadu – poplatek občanů zůstává i na rok 2018 stejný a to
500 Kč

odešel: Mgr. Tuček 19:48
přišel: Mgr. Tuček 19:50
odešel: p. Vaindl 19:51
přišel: p. Vaindl 19:53
7. Diskuze
p. Hodina – apeluji na starostu a ředitele školy, aby učinili nějaké opatření - děti
z Mirošova a z Příkosic posprejovaly čekárny, mělo by se proti tomu zakročit.
Dále by mě zajímalo: v Mirošově je pálení syrového dřeva a pneumatik beztrestné, i když
to dělají na soukromém pozemku? Zajímá mě postoj obce.
předsedající – co se týká pálení pneumatik, myslím si, že v tomto státě nikdo neřekne, že
to je legální. Ze zákona je povoleno pálení suchého rostlinného materiálu. Po informaci o
tomto pálení jsme požádali policii, aby provedla na místě šetření. Zjistila, že daná firma
má s majitelem pozemku uzavřenou smlouvu, kde je uvedeno, že likvidaci zbytkového
materiálu provede buďto pálením nebo štěpkováním. Tím to měla policie za uzavřené. Já
jsem se o to dále zajímal a zjistil jsem od prováděcí firmy, že společnost Lesy ČR
nechtěla štěpky, které by dle nich nemohla prodat a tak nařídila firmě pálení. Město
předem nevědělo o způsobu likvidace a nemělo tedy jinou možnost, než tam poslat
policii, což jsme učinili.
p. Strnad – myslím si, že měl být zveřejněn záměr o uložení odpadu ze stavby železnice.
Město obdrželo za navezení odpadu na náš pozemek 11 Kč/t, což je „krásná cena“.
V Němčičkách se dává za tunu ornice 800 Kč a my zde máme odpad, mělo to být
schváleno.
předsedající – v rámci revitalizace železničního průtahu Rokycany – Nezvěstice byla i
uzavřena smlouva mezi městem a ŽDS Brno o uložení čisté zeminy.
p. Strnad – já jsem napočítal 15-20 tisíc m3, byl tam odborník přes stavby a ten mi řek, že
je tam 20-30 tisíc m3, takže kdyby se vzala výhodná cena pro obě skupiny 100 Kč/t, když
budu počítat těch 30 tisíc m3, tak město přišlo o 3 miliony a ten bordel už tam nikdy nikdo
nesrovná
p. Hodina – a ten bordel tam je
předsedající – to je informace, kterou slyším dnes poprvé a určitě se tam zajdeme
podívat, když říkáte, že jsou tam železniční pražce, beton atd. a jestli to je pravda, tak se
to bude řešit dál.
p. Strnad – jde o to, že kdyby tam navezli hlínu s kamením, měli jsme si účtovat
100-150 Kč/t, ale takto jsme si měli účtovat 1.000 Kč/t nebo víc
p. Hodina – pokud by se udělaly sondy, zjistilo by se, že tam navezli i půdu od oleje
předsedající – tam se nesměl navážet materiál s takovýmto zatížením, vrchní vrstva se
odvážela pryč. Budeme to tedy ještě řešit. Nicméně s terénními úpravami souhlasily
všechny úřady životního prostředí z Rokycan a z kraje. Po realizaci rekultivace to bylo
přebíráno také těmito orgány, tzn. včetně dokladace množství a kvality uloženého
materiálu

p. Strnad – jedná se mi o nevýhodnost té smlouvy pro město
p. Hodina – my jsme to schvalovali někde na zastupitelstvu, to že se to bude ukládat
předsedající – schvalovalo se to na radě, jedná se o nájem
p. Hodina – šlo o pozemky
předsedající – na zastupitelstvu jsme schvalovali příjem těch peněz
odešel: Ing. Stehno 20:11
přišel: Ing. Stehno 20:12
odešli: p. Pejsar, pí. Bezděková 20:13
přišla: pí Bezděková 20:20
odešla: Ing. Uzlová 20:21
přišla: Ing. Uzlová 20:23
p. Forst – vyřídil poděkování za pana Kalivodu, který všem zastupitelům děkuje za práci,
která se provedla v letošním roce a to nejen na náměstí.
Mgr. Tuček – navrhuji usnesení, aby ZM pověřilo RM prověřením využití pozemku
p.p.č. 1644/16 v k.ú. Mirošov fyzickou či právnickou osobou a případně stanovit nájem
předsedající – k tomu také slouží inventura pozemků, která se nyní bude provádět
Mgr. Tuček – návrh beru zpět, ale jestliže tam stojí kolna, tak by mě zajímalo, jak probíhá
inventura pozemků, protože ta tam byla již loni a nejspíš i předloni
Chtěl bych všechny přítomné, kteří budou mít zájem a chuť, pozvat na novoroční výšlap,
který se bude konat 7.1.2018 – sraz na náměstí ve 13:00 hod.
Ing. Stehno – k inventarizaci pozemků, já si teda nedovedu představit, že během 15 dnů
někdo projde všechny pozemky a řekne tady je kůlna na našem pozemku a neplatí se
z ní nájem
p. Vaindl – zda bude výběrové řízení na ředitele školy
předsedající – o tom bude rozhodovat rada a mandát je na dobu určitou. Myslím si, že je
vhodné uspořádat výběrové řízení. Rozhodnutí je na radě města.
Ing. Stehno – podobný případ je také v Rokycanech a tam prodloužili řediteli smlouvu
předsedající – můžou být obě varianty
p. Vašák – odběr vody stoupá, zda je na to pamatováno, jsou problémy s nedostatkem
vody na Gustavce
předsedající – objem vody je dostačující, jedná se o kolísání tlaku a již jsem podal
podnět na VOSS, aby provedli zjištění.
p. Vašák – úklid sněhu a nedostatečné protažení všech silnic a posyp v daném místě
předsedající – nasmlouvaný traktorista měl ráno rozbitou radlici, co se týká posypu, zítra
vyšlu naše pracovníky, aby jej provedli
odešla: JUDr. Vrbecká 20:31
přišla: JUDr. Vrbecká 20:34
odešel: p. Strnad 20:35
přišel: p. Pejsar 20:39
p. Vašák – informace o probíhajícím sporu s paní doktorkou
Předsedající poděkoval zastupitelům za práci v roce 2017, popřál krásné pohodové
Vánoce a štěstí a pevné zdraví do nového roku 2018.
Dále pozval zastupitele na novoroční přípitek, který se bude konat již po třetí před
budovou knihovny od 17:00 hod.
8. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 20:45 hod.
V Mirošově dne 18.12.2017
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18.12.2017
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ZM určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Stehna a p. Františka Pejsara –
usnesení č. 207/2017
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM – usnesení č. 208/2017
2) odkoupení pozemku st.p.č. 537 a podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových o úplatný převod pozemku st.p.č. 537 v k.ú. Mirošov – usnesení
č. 209/2017
3) směnu pozemku p.p.č. 2417/4 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za
pozemky p.p.č. 94/25; 94/28 a 2438/2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví společnosti
Green Ways s.r.o. a podpis směnné smlouvy – usnesení č. 210/2017
4) prodej pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov za 200 Kč/m2 žadatelům o koupi
pozemku a podpis kupní smlouvy – usnesení č.211/2017
5) podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s žadateli o koupi
pozemku p.p.č. 2266/2 v k.ú. Mirošov – usnesení č. 212/2017
6) odkoupení pozemku p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov za cenu 50 Kč/m2 a podpis kupní
smlouvy – usnesení 218/2017
7) směnu pozemku p.p.č. 2068/2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za
pozemky p.p.č. 599/36, 599/37, 599/34, 599/35, 599/40, 607/11, 1842/12 a 1842/17
v k.ú. Mirošov v soukromém vlastnictví fyzické osoby a podpis směnné smlouvy –
usnesení č. 220/2017
8) schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2018 dle předloženého návrhu
s celkovými příjmy ve výši 44.060.877,30 Kč, s celkovými výdaji ve výši
58.180.137,30 Kč a s financováním ve výši 880.740 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
společně s financováním ve výši 15.000.000 Kč bude pokryt zůstatkem na běžných
účtech města Mirošov k 31.12.2017 – usnesení č. 221/2017
9) střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2019-2021 v předloženém
znění – usnesení č. 222/2017
Stanovuje:
1) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
Místostarosta:
8.000 Kč
Člen rady:
2.000 Kč
Předseda výboru ZM či komise RM:
1.400 Kč
Člen výboru ZM či komise RM:
830 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
600 Kč
Odměna bude poskytována od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZM, bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v osazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce – usnesení č. 213/2017

Rozhoduje:
1) o poskytnutí peněžitého plnění za výkon funkce člena finančního resp. kontrolního
výboru ve výši 300 Kč/měsíc občanům, kteří nejsou členy ZM, a to ode dne
01.01.2018 – usnesení č. 214/2017
Revokuje:

2) s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 03.11.2014 č. 21/2014, které stanovuje:
výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva: za výkon funkce člena
zastupitelstva odměnu ve výši 510 Kč, za výkon funkce neuvolněného místostarosty
odměnu ve výši 5.780 Kč, za výkon funkce člena RM odměnu ve výši 1.480 Kč, za
výkon funkce předsedy výboru odměnu ve výši 1.210 Kč a za výkon funkce člena
výboru odměnu ve výši 720 Kč a poskytování měsíčních odměn ode dne 10.11.2014
– usnesení č. 215/2017
3) s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 03.11.2014 č.23/2014, které rozhoduje:
o poskytnutí peněžitého plnění za výkon funkce člena finančního resp. kontrolního
výboru ve výši 250 Kč/měsíc občanům, kteří nejsou členy ZM, a to ode dne
10.11.2014 – usnesení č. 216/2017
4) s účinností od 01.01.2018 usnesení ze dne 23.02.2015 č. 41/2015, které stanovuje:
zvýšení měsíční odměny zastupitele ze výkon předsedy likvidační komise o 200 Kč
s platností od 01.03.2015 – usnesení č. 217/2017
Neschvaluje:
1) prodej pozemku p.p.č. 1644/16 v k.ú. Mirošov – usnesení č. 219/2017

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.

