ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 05.03.2018
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, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, p.
Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar, Mgr. Tuček Miloš – dostavil se
v 18:20

Omluveni:
Občané:

Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír
10

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 Ing. Pavlínu Uzlovou a pana Mgr.
Rostislava Judla.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu paní Ing. Pavlínu Uzlovou a pana Mgr. Rostislava
Judla.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p.
Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin, p. Strnad Miroslav,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Judl Rostislav
Usnesení č. 228/2018 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
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Volba orgánu jednání zastupitelstva
Schválení programu jednání zastupitelstva
Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 22.01.2018
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 07/18 ze dne 05.02.2018
5.1.1.
prodej pozemků v lokalitě Myť
5.2. Usnesení rady č. 11/18 ze dne 19.02.2018
5.2.1.
nákup pozemků do vlastnictví města Mirošov
5.2.2.
darování pozemku p.p.č. 599/35 v k.ú. Mirošov do vlastnictví
města

5.2.3.
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirošov
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2018
7. Různé
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, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Vaindl
Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, p.
Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 229/2018 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 22.01.2018
Předsedající provedl kontrolu usnesení ZM ze dne 22.01.2018.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 22.01.2018.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 07/18 ze dne 05.02.2018
5.1.1. prodej pozemků v lokalitě Myť
V tomto bodě bylo řešeno i usnesení RM č. 11/18 bod 2 ze dne 19.02.2018 (žádost o
prodej části pozemku p.p.č. 417/1).
Po směně pozemků určených k zástavbě rodinnými domy v lokalitě Horní Myť má město
Mirošov ve vlastnictví 3 stavební pozemky p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072. Město Mirošov
eviduje více žádostí o odkoupení pozemků pro stavbu RD. RM požádala o projednání
řešení pozemků ZM, zda se tato lokalita bude řešit komplexně, zda bude realizován
prodej pozemků najednou nebo se prodej prozatím odloží. Městu Mirošov byla také
doručena žádost o koupi části pozemku p.p.č. 417/1 v k.ú. Mirošov. MěÚ Mirošov,
oddělení výstavby, nedoporučuje prodej části pozemku, ale doporučuje zpracování
územní studie na celou lokalitu určenou k zástavbě (č. 13 podle územního plánu).
(příloha č. 2)
Bližší informace podal předsedající a navrhl prodej pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072
v k.ú. Mirošov odložit.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:
- Ing. Stehno doporučuje prodat 3 pozemky v lokalitě Horní Myť a vznesl protinávrh, aby
byly pozemky p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 prodány

- Ing. Uzlová doporučuje nejdříve nechat zpracovat územní studii a prodej pozemků
v Myti řešit najednou
V 18:20 se na jednání ZM dostavil Mgr. Tuček Miloš.
- Mgr. Tuček vznesl protinávrh, aby RM postupovala při prodeji pozemků v souladu se
zákonem o obcích
V souladu s jednacím řádem ZM bude nejdříve hlasováno o 2. protinávrhu (Mgr. Tuček).
Návrh usnesení
ZM ukládá RM postupovat v souladu se zákonem o obcích a záměr prodeje
pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú. Mirošov zveřejnit na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Pro:
pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Mgr.
Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír
Proti:
0
Zdrželi se: p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst
Radek, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr.
Vrbecká Dagmar
Usnesení nebylo přijato.
Hlasování o 1. protinávrhu (Ing. Stehno).
Návrh usnesení
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú. Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
Mgr. Judl Rostislav, Ing. Uzlová Pavlína, p. Forst Radek, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: p. Sýkora Vlastimil, pí Bezděková Miloslava, p. Matějka Vladislav, p.
Strnad Miroslav, Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin,
p. Pejsar František
Usnesení nebylo přijato.
Hlasování o návrhu.
Návrh usnesení:
ZM odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú.
Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Matějka Vladislav, p. Dolák Martin, p. Pejsar
František, Ing. Uzlová Pavlína
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava, p. Strnad Miroslav,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, Ing. Stehno
Miroslav, JUDr. Vrbecká Dagmar

Usnesení nebylo přijato.
V souladu s jednacím řádem ZM předsedající přerušil jednání ZM z důvodu
dohodovacího řízení v 18:30. Členy dohadovací komise byli: p. Pejsar, p. Sýkora. Mgr.
Tuček. JUDr. Vrbecká a Ing. Stehno.
V 18:45 jednání ZM pokračuje.
Byl předložen návrh usnesení, na němž se dohadovací komise dohodla.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje RM k řešení prodeje pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú.
Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 230/2018 bylo přijato.
p. Strnad – vznesl dotaz ohledně propadu na části pozemku p.p.č. 417/1 v k.ú. Mirošov
předsedající – před stavbou RD musí být geologické posouzení; nejsme odpovědni za
propady, řeší si to sám stavebník a projektant podle geologického posouzení lokality
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zahájení přípravy na zpracování územní studie pro lokalitu č. 13
podle Územního plánu Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 231/2018 bylo přijato.
5.2.

Usnesení rady č. 11/18 ze dne 19.02.2018
5.2.1. nákup pozemků do vlastnictví města Mirošov
Pozemky p.p.č.: 1920/19, 2432, 2433, 2434 a 2435/4 nabídl městu Mirošov k odkoupení
jejich vlastník. V návrhu kupní smlouvy je navržena kupní cena 150 Kč/m². (příloha č. 3)
Bližší informace podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:

ZM schvaluje odkoupení pozemků p.p.č.: 1920/19, 2432, 2433, 2434 a 2435/4 v k.ú.
Mirošov do vlastnictví města Mirošov za cenu 150 Kč/m² a podpis kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 232/2018 bylo přijato.
5.2.2. darování pozemku p.p.č. 599/38 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Při směně pozemků byl omylem vynechán pozemek p.p.č. 599/38 v k.ú. Mirošov,
přestože byl předmětem předešlé dohody. Vlastník pozemku navrhuje darovat
předmětný pozemek městu Mirošov. Zastupitelům byl předložen návrh darovací smlouvy.
(příloha č. 4)
Bližší informace podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru pozemku p.p.č. 599/38 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov a podpis darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 233/2018 bylo přijato.
5.2.3. žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirošov
O dotaci ve výši 122.595 Kč žádá Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň a jedná se o dotaci
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018.
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. (příloha č. 5)
Informace k tomuto bodu podal předsedající.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
- Mgr. Tuček s dotazem, zda je k žádosti připojeno i vyúčtování dotace
- předsedající přečetl prohlášení o použití dotace

Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 122.595 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem Mirošov a Plzeňským krajem.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 234/2018 bylo přijato.
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 – 120.000 Kč, FC Mirošov – 100.000 Kč
a TJ Slovan Janov – 80.000 Kč.
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.(příloha č. 6-8)
Informace k tomuto bodu podal předsedající. O poskytnutí dotace a podpisu
veřejnoprávní smlouvy bude hlasováno jednotlivě.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na celoroční činnost pro TJ
Slovan Janov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 235/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na celoroční činnost pro TJ
Sokol Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,

Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 236/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na celoroční činnost pro FC
Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 237/2018 bylo přijato.
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu II. rozpočtového opatření města
Mirošov na rok 2018
Jednání finančního výboru se konalo dne 26.02.2018. Předsedkyně finančního výboru a
předsedající informovali o obsahu návrhu II. rozpočtového opatření města Mirošov na
rok 2018. (příloha č. 9)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:
Ing. Stehno – o dotacích se dozvídá město Mirošov pozdě, nebylo by vhodné zaměstnat
na úřadě člověka, který by vyhledával dotace?
předsedající – nesouhlasí s tím, že se o dotacích dozvídáme pozdě, jen o dotaci na
hasičárnu jsme se dozvěděli pozdě, z důvodu našeho pozdního rozhodnutí o přístavbě,
zaměstnávat dalšího zaměstnance na vyhledávání dotací by se městu Mirošov
prodražilo, při vyhledávání dotací spolupracujeme s externisty a i každý zastupitel by
mohl sledovat dotační možnosti
Mgr. Judl – pro získání dotace na ZŠ se dělalo hodně, je nárůst počtu dětí, které jsou i
v odborných učebnách, do pavilónu zatéká,…
Mgr. Tuček – bude se schvalovat rozpočtové opatření a zvlášť přijetí bankovního úvěru
předsedající – ano, budou dva návrhy na usnesení, ale nebudeme schvalovat bankovní
úvěr, ale odsouhlasovat realizaci přístavby školy pomocí bankovního úvěru
Návrh usnesení:
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 238/2018 bylo přijato.
Předsedající navrhuje, aby ZM odsouhlasilo realizaci přístavby ZŠ Mirošov pomocí
bankovního úvěru na 10 let. Budou osloveny 3 bankovní ústavy, které poskytují bankovní
úvěry obcím: Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s realizací přístavby ZŠ Mirošov pomocí bankovního úvěru.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 239/2018 bylo přijato.
Předsedající dále navrhuje, aby ZM pověřilo RM výběrem zhotovitele garáže budovy
hasičské zbrojnice, aby mohla být stavba zahájena v co nejkratšímu možnému termínu.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje RM k výběru zhotovitele na přístavbu garáže budovy hasičské
zbrojnice.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
p. Matějka Vladislav, p. Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Mgr. Tuček Miloš, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin,
Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 240/2018 bylo přijato.
7. Různé
- předsedající informoval všechny zastupitele, že v souladu s nařízením GDPR jsou
všichni povinni se s tímto zařízením seznámit a všem zastupitelům byly předány
přístupové údaje do GDPR Akademie Online s tím, že do 15.05.2018 se
zastupitelé s tímto nařízením seznámí a podepíší prohlášení o seznámení; město
Mirošov již zadalo zpracování analytické části u společnosti GDPR služby, s.r.o.,
pověřence zatím vybraného nemáme
- informace o stavbě: „II/117, III/11725 a III/1783 – průtah Mirošov“, stavba začne
počátkem května 2018 a bude trvat cca 6 měsíců, během stavby bude zpevněno i
parkoviště v Příkosické ulici; ke konci března začne stavba parkoviště před
obchodním domem
8. Diskuze
Ing. Stehno – bude se vyměňovat hlavní řad vodovodu pod komunikací, která bude
rekonstruována
předsedající – byl již vyměněn od sokolovny k náměstí na podzim loňského roku
p. Vašák – vždyť to z něho teče

předsedající – není to voda z obecního vodovodu, vodárna vodovod obnažila a z našeho
vodovodu voda nevytékala, vyvěrající voda není ani ze zámeckého vodovodu; vodárna
společně s SÚS a zámkem bude nadále zjišťovat únik vody
Mgr. Tuček – dotaz na umístění MVN, zda to RM schválila, když byly problémy se
zámeckým vodovodem
předsedající – zámecký vodovod po provedené přeložce již nejde pod MVN, bude
probíhat nové projednání umístění stavby na příslušném vodoprávním úřadě (MěÚ
Rokycany, odbor životního prostředí), RM dala souhlas s umístěním stavby
Mgr. Tuček - je v pronájmu sokolovny i úklid?
předsedající – základní úklid je v tom zahrnut
p. Zikmund – kdo vybíral zhotovitele stavby rekonstrukce komunikace ve městě Mirošov;
kdo může za to, že nebyla získána dotace na ZŠ
předsedající – odůvodnění, proč nebyla dotace získána nám není známo; zhotovitele
vybírala SÚS PK, město Mirošov do výběru zhotovitele nezasahovalo, protože byla
zveřejněna výzva v rámci otevřeného výběrového řízení a všichni měli stejné podmínky,
financovat bude Plzeňský kraj, město se bude podílet jen na zhotovení chodníků
Mgr. Tuček – dotace není nároková, i když jsou splněny podmínky, nemusí být dotace
získána a odůvodnění je ve 2 větách
p. Matějka – chodník na náměstí je již poničen, kdo ho opraví? nezasypaná dlažba
chodníku u MK Vojtěcha Nejedlého
předsedající – o opravě chodníku již bylo jednáno a v tomto týdnu bude schůzka se
stavebním dozorem a zhotovitelem, město bude trvat na opravě
p. Strnad – jak je to se skládkou zeminy? jde o mezideponii nebo o skládku? faktura za
zemní práce v areálu střelnice; ve smlouvě je uvedení pozemku do původního stavu
předsedající – nejedná se o mezideponii a ani o skládku, nezávadná zemina byla použita
na terénní úpravy a pozemek měla osít Příkosická zemědělská a.s., trvalé uložení
nezávadné zeminy ze stavby revitalizace trati ČD bylo řádně povoleno jako terénní
úpravy MěÚ Rokycany i KÚPK; zemní práce v areálu střelnice objednali hasiči pro
úpravu pozemku pro požární sport; mezideponie je před budovou střelnice a nikdy
nebyla za haldama
p. Strnad – pod zeminou jsou uloženy i asfalty, betony,… a požaduje po kontrolním
výboru kontrolu zákonnosti „skládky zeminy“
předsedající – pokud něco takového víš, tak podej trestní oznámení. Pokud se zjistí, že
tam někdo uložil nebezpečný materiál, tak budu první, který bude toto řešit s orgány
veřejné správy, ale Tebe uvedu jako svědka.
Ing. Stehno – kontrolní výbor kontrolu provede
předsedající – budu rád, protože si nejsem vědom, že by RM nějak pochybila a jednou
pro vždy skončí toto nesmyslné napadání
pí Bezděková – bude odvoz bioodpadu i v letošním roce?
předsedající – bude řešeno se svozovou firmou v nejbližší době

9. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 20:30 hod.
V Mirošově dne 05.03.2018
Zapsala: Ing. Jaroslava Rychlá

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 05.03.2018
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) určuje ověřovatele zápisu paní Ing. Pavlínu Uzlovou a pana Mgr. Rostislava Judla –
usnesení č. 228/2018
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM – usnesení č. 229/2018
2) zahájení přípravy na zpracování územní studie pro lokalitu č. 13 podle Územního
plánu Mirošov – usnesení č. 231/2018
3) odkoupení pozemků p.p.č.: 1920/19, 2432, 2433, 2434 a 2435/4 v k.ú. Mirošov do
vlastnictví města Mirošov za cenu 150 Kč/m² a podpis kupní smlouvy – usnesení č.
232/2018
4) přijetí daru pozemku p.p.č. 599/38 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov a
podpis darovací smlouvy – usnesení č. 233/2018
5) poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve
výši 122.595 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Mirošov a Plzeňským krajem – usnesení č. 234/2018
6) poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Slovan Janov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 235/2018
7) poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Sokol Mirošov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 236/2018
8) poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na celoroční činnost pro FC Mirošov a podpis
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 237/2018
9) II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 – usnesení č. 238/2018
Pověřuje:
1) RM k řešení prodeje pozemků p.p.č.: 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú. Mirošov – usnesení
č. 230/2018
2) RM k výběru zhotovitele na přístavbu garáže budovy hasičské zbrojnice – usnesení
č. 240/2018
Souhlasí:
3) s realizací přístavby ZŠ Mirošov pomocí bankovního úvěru - usnesení č. 239/2018

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.

