ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.01.2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Nepřítomen:0
Omluven: Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Občané:
1
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 paní Mgr. Hodinovou Ilonu a pana Strnada
Miroslava.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu paní Mgr. Hodinovou Ilonu a pana Strnada Miroslava.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina
Lumír, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Proti:
0
Zdrželi se: p. Strnad Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona
Usnesení č. 223/2018 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
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Předsedající navrhl doplnění programu o Návrh I. rozpočtového opatření města Mirošov
pro rok 2018 a to jako bod č.6. a stávající body 6., 7. a 8. budou přečíslované o jedno
číslo výš.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM, vč. jeho doplnění.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 224/2018 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 18.12.2017
Mimo jiné předsedající informoval o průběhu činnosti ve věcech směnné smlouvy, prodeji
pozemků atd.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 18.12.2017.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 02/18 ze dne 08.01.2018
5.1.1. zápis z jednání kontrolního výboru
Bližší informace podal předsedající za předsedu kontrolního výboru.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil
ZM bere na vědomí zápis z jednání KV ze dne 18.12.2017.
5.1.2. návrh VIII. Rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2017
Předsedající informoval o skutečnosti, že po posledním zasedání zastupitelstva obdrželo
město Mirošov dotace na akci: „Návrh úpravy náměstí Míru – I. etapa Mirošov“ a tzv.
„průtokovou“ dotaci pro ZŠ a MŠ Mirošov, jejichž částka přesáhla 200.000 Kč
u jednotlivého ukazatele, nemohla tyto finance schválit rada města v VII. rozpočtovém
opatření (příloha č. 2).
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017 s celkovým
navýšením příjmů a výdajů 2.707.399,60 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 225/2018 bylo přijato.
5.1.3. návrh vnitřní směrnice Sociální fond
Vnitřní směrnice Sociální fond byla naposledy upravována ve věci darů ze sociálního
fondu (životní jubilea a odchod do důchodu) v roce 2003 a ve věci příspěvku na
stravování v roce 2008.
V návrhu směrnice Sociální fond je stanovena hodnota stravenky na 90 Kč a jsou
navrhovány dary při životním jubileu 2.000 Kč a při prvním odchodu do starobního či
invalidního důchodu 3.000 Kč. Účinnost této směrnice je navrhována od 01.02.2018
(příloha č. 3).
Bližší informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM vydává vnitřní směrnici Sociální fond.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 226/2018 bylo přijato.
6. Návrh I. rozpočtového opatření města Mirošov pro rok 2018
Předsedající informoval o návrhu I. rozpočtového opatření města Mirošov.
V diskuzi k tomuto bodu nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2018 s celkovým
navýšením příjmů a výdajů o 171.490,00 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin
Proti:
0

Zdrželi se: 0
Usnesení č. 227/2018 bylo přijato.

7. Různé
- předsedající informoval, že RM schválila VII. rozpočtové opatření města Mirošov
na rok 2017
- předsedající požádal o připomínky k pasportu a projektu dopravního značení
- předsedající informoval o zajištění analýzy směrnice EU o střetu zájmu (GDPR)
s tím, že zastupitelé budou vyzváni k absolvování elektronického proškolení a
předložení certifikátu
ZM bere na vědomí VII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017
8. Diskuze
p. Strnad – uložení odpadního materiálu na obecním pozemku, nebyl vyvěšen záměr.
Existují smlouvy na uložení odpadového materiálu, byly provedeny kontrolní vrty?
předsedající – záměr pronajmutí pozemku byl zveřejněn; nejedná se o skládku, ale o
terénní úpravy, které byly povoleny stavebním úřadem a vyjadřovaly se k tomu odbory
životního prostředí na KÚPK i MěÚ Rokycany. Navrhuji schůzku na místě a pak budeme
ve věci dál jednat.
p. Strnad – jestliže má fy ukončení a předání stavby, tak je město propadající
předsedající – ve smlouvě je garance uložení pouze zeminy, jestliže je tam odpad, nikoli
zemina, je to porušení smlouvy a budeme ve věci dál jednat
p. Strnad – pronájem obecního pozemku za haldami. Je tam nový nájemce, kdy byla
schválena změna a kým?
předsedající – nájemní smlouva s Příkosickou zemědělskou a.s. trvá, podmínky jsou
stejné. RM pouze schválila, že souhlasí s náhradním užíváním, proto nebyl záměr
zveřejněn
občan p. Zikmund – GDPR je těžce udržitelný
- náměstí: kvalita provedené práce je hrozná, měla by to odborná firma zkontrolovat
a provést opravu
- po víkendu jsou plné odpadkové koše
- na ředitele školy – poučit žáky, kam patří odpadky (slupky od pomerančů,
plechovky, atd.)
- otřesná vlaková zastávka
- doporučuji vypínání Wi-Fi na noc
předsedající – ohledně vlakové zastávky, byla podána opětovná žádost o převedení
majetku do vlastnictví města. Až bude žádosti vyhověno a město bude vlastníkem
objektu, bude moc investovat do opravy.
Mgr. Judl – své žáky opětovně upozorňujeme na recyklaci odpadů a přístup k životnímu
prostředí
předsedající – já osobně každého, koho vidím, upozorňuji, kam odpadky patří;
odpadkové koše se vyvážejí vždy v pondělí
Co se týká dlažby na náměstí, tak se záležitost řeší a i z důvodu vandalského narušení
povrchu před radnicí, je se zhotovitelem dohodnuto přeložení kostek dlažby. Wi-Fi je
vypínána.
p. Vaindl – blíží se termín hasičského plesu, budou opraveny či zakoupeny věšáky a
další drobné opravy (schůdky na podium)?
předsedající – věšáky jsou objednané nové, schůdky nechám zkontrolovat a opravit

občan p. Zikmund – snížení rychlosti v oblasti od náměstí kolem obchodního domu, měla
by být snížená rychlost na 30 km/hod, mezi 7-9 hod je tam silný provoz, nejsou označeny
křižovatky
9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 19:10 hod.
V Mirošově dne 22.01.2018
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22.001.2018
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu pana Mgr. Hodinovou Ilonu a pana Strnada Miroslava –
usnesení č. 223/2018
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM, vč. jeho doplnění – usnesení č. 224/2018
2) VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2017 s celkovým navýšením příjmů a
výdajů 2.707.399,60 Kč – usnesení č. 225/2018
3) I. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2018 s celkovým navýšením příjmů a
výdajů o 171.490,00 Kč – usnesení č. 227/2018
Vydává:
1) vnitřní směrnici Sociální fond – usnesení č.226/2018

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.

