ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.06.2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

Omluven:
Občané:

p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
JUDr. Vrbecká Dagmar
3

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

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 paní Miloslavu Bezděkovou a pana Radka
Forsta.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu paní Miloslavu Bezděkovou a pana Radka Forsta.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Judl Rostislav, p. Matějka Vladislav, p. Strnad
Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš,
p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, p. Dolák Martin, Ing. Stehno
Miroslav, p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: pí Bezděková Miloslava, p. Forst Radek
Usnesení č. 241/2018 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 05.03.2018
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 17/18 ze dne 12.03.2018
5.1.1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za
rok 2017, závěrečný účet za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017
5.2. Usnesení rady č. 25/18 ze dne 09.04.2018
5.2.1. zařazení pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Mirošov do změny č. 3 ÚP
5.3. Usnesení rady č. 32/18 ze dne 09.05.2018

6.
7.

8.
9.

5.3.1. odkup pozemku p.p.č. 2516/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov
5.3.2. směna pozemků
5.4. Usnesení rady č. 36/18 ze dne 21.05.2018
5.4.1. zápis z jednání kontrolního výboru
5.4.2. nákup malotraktoru
Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu IV. rozpočtového opatření
města Mirošov na rok 2018
Různé
- přehled zásahů JSDH Mirošov za rok 2017
- rozhodnutí o prominutí daně
- III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhl doplnění programu o Stanovení počtu zastupitelů pro volební
období 2018-2022 a to jako bod č. 7. a stávající body 7., 8. a 9. budou přečíslované na
8., 9. a 10.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Strnad – navrhl odvoz zastupitelů autobusem na pozemek p.p.č. 1641/9
předsedající – namítl, že ZM bylo svoláno do budovy MěÚ a nelze místo konání ZM
měnit
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, Ing. Uzlová Pavlína, Mgr. Hodinová Ilona,
Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl Vladimír, p. Forst Radek,
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav, p. Pejsar František
Proti:
p. Strnad Miroslav
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 242/2018 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 05.03.2018
Mimo jiné předsedající informoval o výběru zhotovitele na přístavbu hasičské zbrojnice a
to firmu Sheets Servis s.r.o.
Na realizaci přístavby ZŠ Mirošov si město bude brát úvěr, jeho výši bude zastupitelstvo
projednávat na příštím zasedání.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – proč město nedostalo dotaci na přístavbu ZŠ a kolik nás zatím stála příprava
žádosti o dotaci – prosím zařadit do zápisu
předsedající – proč nám nedali dotaci, nemám žádné informace
(pozn. účetní – cena za přípravu podání žádosti o dotaci byla 24.200 Kč)
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 05.03.2018.

5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 17/18 ze dne 12.03.2018
5.1.1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za
rok 2017, závěrečný účet za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017
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 2017). Účetní závěrka a závěrečný
účet vč. příloh byly také k dispozici při zasedání zastupitelstva města dne 04.06.2018.
(příloha č. 2)
- předsedající informoval, že byly splněny veškeré podmínky dané zákonem a při
přezkumu hospodaření města Mirošova nebyly zjištěny chyby a nedostatky; zároveň
poděkoval všem zaměstnancům, kteří se na tomto výsledku podíleli a konstatoval, že
v případě zjištění nedostatků, by město Mirošov nemohlo být příjemcem dotací.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením
města Mirošov za rok 2017 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 243/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje účetní závěrku města Mirošov za rok 2017 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 244/2018 bylo přijato.

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

5.2.

Usnesení rady č. 25/18 ze dne 09.04.2018
5.2.1. zařazení pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Mirošov do změny č. 3 ÚP

Předsedající informoval, že vlastník pozemku podal na MěÚ Rokycany, odbor stavební,
návrh na změnu územního plánu. Žádost se týká pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Mirošov,
jehož je vlastníkem. Tento pozemek je dle platného ÚP zařazen jako „DS plochy
dopravní infrastruktury-doprava silniční“ a pozemek p.p.č. 633/1 v k.ú. Mirošov, též ve
vlastnictví žadatelky, je zařazen jako „BI plochy bydlení - individuální městské a
příměstské“. Oba pozemky tvoří jeden zaplocený celek a jsou využívány stejným
způsobem.
MěÚ Rokycany, odbor stavební, jako pořizovatel, předkládá zastupitelstvu návrh na
možnost zahrnout požadavek na změnu využití pozemku do projednávané změny č. 3
ÚP Mirošov. (příloha č. 3)
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení změny využití pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Mirošov do změny
č. 3 územního plánu Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 245/2018 bylo přijato.
5.3.

Usnesení rady č. 32/18 ze dne 09.05.2018
5.3.1. odkup pozemku p.p.č. 2516/1 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města
Mirošov

Předsedající informoval, že bylo provedeno geodetické zaměření místní komunikace
v Myti, při kterém bylo zjištěno, že komunikace vede přes pozemky v soukromém
vlastnictví. Části pozemků pod komunikací je vhodné od vlastníka odkoupit.
Na základě geodetického zaměření a sloučením dílů pozemků vznikly nové pozemky
p.p.č. 2516/1 o výměře 128 m², p.p.č. 2516/2 o výměře 244 m² a p.p.č. 2516/3
o výměře 51 m². (příloha č. 4)
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkup pozemků p.p.č. 2516/1 o výměře 128 m2 v k.ú. Mirošov,
p.p.č. 2516/2 o výměře 244 m2 v k.ú. Mirošov a p.p.č. 2516/3 o výměře 51 m2 v k.ú.
Mirošov, za cenu 50 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. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl

Vladimír, p. Forst Radek, p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 246/2018 bylo přijato.
5.3.2. směna pozemků
Předsedající informoval o návrhu na směnu pozemku p.p.č. 599/38 o výměře 58 m² a
pozemku p.p.č. 599/40 o výměře 150 m² oba v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov
za pozemek p.p.č. 599/39 o výměře 203 m² v k.ú. Mirošov. (příloha č. 5)
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 599/38 o výměře 58 m2 v k.ú. Mirošov a
p.p.č. 599/40 o výměře 150 m2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za
pozemek p.p.č. 599/39 o výměře 203 m2 v k.ú. Mirošov a podpis směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 247/2018 bylo přijato.
5.4.

Usnesení rady č. 36/18 ze dne 21.05.2018
5.4.1. zápis z jednání kontrolního výboru

Mgr. Tuček předložil návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Bod 5.4.1. se nebude na dnešním zasedání ZM projednávat a ZM ukládá starostovi
svolat jednání zastupitelstva k tomuto bodu na pozemku p.p.č. 1641/4 v k.ú.
Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Strnad Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, Mgr. Tuček Miloš, p. Hodina
Lumír, p. Vaindl Vladimír, Ing. Stehno Miroslav,
Proti:
p. Sýkora Vlastimil, pí Bezděková Miloslava, p. Dolák Martin, p. Pejsar
František, Ing. Uzlová Pavlína
Zdrželi se: Mgr. Judl Rostislav, p. Matějka Vladislav, p. Forst Radek
Usnesení nebylo přijato.
K zápisu z jednání kontrolního výboru bylo přiloženo vyjádření tajemnice, jejíž činnosti se
kontrola týkala a vyjádření starosty.

Předseda kontrolního výboru seznámil s průběhem kontroly a vyjádřil se k připomínkám
tajemnice MěÚ a starosty města.
Předsedající vysvětlil svoje připomínky k protokolu.
19:28 odešel p. Pejsar
19:29 návrat p. Pejsar
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – zodpovídá někdo za to, že to kontroloval, převzal, podepsal?
předsedající – při přebírání pozemku jsem u toho byl já, pan Ing. Kašpar a zástupce
firmy, která rekultivaci prováděla. Celý prostor jsme prošli a pozemek byl v pořádku. Jestli
je tam nyní nějaký odpad, musel být uložen někdy později až po předání.
Mgr. Tuček – máme šanci, v případě, že necháme udělat kontrolní vrty a ty prokážou
uložení odpadu, donutit provádějící firmu k nápravě?
předsedající – já jsem přesvědčen, že ano. Pokud tam nebylo splněno něco z usnesení
či rozhodnutí orgánu veřejné správy, tak my jako vlastník máme právo to řešit a chtít
nápravu. Druhá věc je, zda-li to bylo uloženo v rámci terénních prací a nebo až
v nedávné době někým jiným.
Mgr. Tuček – v tom případě by jsme měli rozhodnou, jestli objednáme pořízení
kontrolních vrtů
p. Strnad – já nechci, aby se tam dělaly sondy, protože je to drahé; chci, aby se ta louka
upravila a byla oseta travou
19:35 odešla Ing. Uzlová
19:37 návrat Ing. Uzlová
Ing. Stehno předložil návrh usnesení:
Návrh usnesení:
ZM ukládá radě města vyzvat Příkosickou zemědělskou a.s., aby neprodleně
uvedla pozemek p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov do stavu, který odpovídá jeho využití a
začala se k pozemku, který má od města Mirošova v pronájmu, chovat v souladu
s pachtovní smlouvou č. 324/2014, tj. s péčí řádného hospodáře.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 248/2018 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru.

5.4.2. nákup malotraktoru

Předsedající informoval o jednání komise pro hodnocení a kontrolu předložených
nabídek na dodávku malotraktoru, která zasedala dne 10.05.2018. Byly předloženy 2
nabídky. (příloha č. 6)
Předsedající dále uvedl, že je doporučena firma pana Ing. Hatana na dodávku
malotraktoru s příslušenstvím (vlek, přední radlice, šípovák, válcovník) v celkové ceně
1.317.018 Kč vč. DPH.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Mgr. Tuček – jak město plánuje užití malotraktoru a kdo jej bude mít na zodpovědnost
předsedající – dohodu o odpovědnosti bude mít p. Tolvaj a p. Hošek, navíc kompletně za
všechny stroje a zařízení města má odpovědnost hospodář města, který má provádět
kontrolu
p. Strnad – tento stroj je pro potřeby města předražený, proč se nekoupí něco levnějšího
předsedající – tento stroj s příslušenstvím nahradí dosavadní Multicar. Navíc ZM již
financování nákupu schválilo v rozpočtu města na rok 2018.
p. Hodina – když byla nehoda osobního auta, které využívá pečovatelka, byla pojistka
atd., nyní jezdí ve staré Felicii, proč se za ušetřené peníze nekoupí nové vozidlo pro
pečovatelku? Město nedostalo z pojistky tenkrát nic, že se nepořídilo něco nového?
předsedající – to auto nebylo tenkrát havarijně pojištěno. V současné době jsou všechny
vozy v majetku obce pojištěny a jsou pojištěni i zaměstnanci města i samotní zastupitelé
na škodu, způsobenou při výkonu práce pro město. Co se týká nového vozu, spíš to
vidím tak, že by se za rok za dva pořídilo nějaké nové pro úřad a stávající by bylo
pečovatelky.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nákup malotraktoru a podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov a
Ing. Vítězslavem Hatanem.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 249/2018 bylo přijato.
6. Zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu IV. rozpočtového opatření města
Mirošov na rok 2018
Bližší informace podala předsedkyně FV a předsedající.
Mimo jiné předsedající seznámil zastupitele s chystaným restaurováním kamenného
sousoší Piety, které je nutné pro jeho zachování. Letos bude kompletně zrestaurováno a
uloženo do výstavních prostor v budově knihovny, aby již nadále nebylo vystavěno
povětrnostním vlivům a příští rok bude zhotovena jeho kopie, která bude umístěna na
původní místo. (příloha č.7)

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:

Mgr. Tuček – rozpočtová úprava ohledně dotací pro tělovýchovné spolky se jedná o již
schválené jednotlivé částky?
předsedkyně FV – ano, jedná se o rozdělení a upřesnění z původního celku
Návrh usnesení:
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 s celkovým
snížením příjmů a výdajů o 202.696,60 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 250/2018 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání FV ze dne 28.05.2018.
7. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
Předsedající informoval, že v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 67
stanovuje zastupitelstvo města počet členů ZM na příští volební období.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil
Návrh usnesení:
ZM stanovuje pro volební období 2018-2022 počet členů Zastupitelstva města
Mirošov 15.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr.
p. Matějka Vladislav, p.
Mgr. Hodinová Ilona, Mgr.
Vladimír, p. Forst Radek,
p. Pejsar František
Proti:
0
Zdrželi se: 0

Judl Rostislav, pí Bezděková Miloslava,
Strnad Miroslav, Ing. Uzlová Pavlína,
Tuček Miloš, p. Hodina Lumír, p. Vaindl
p. Dolák Martin, Ing. Stehno Miroslav,

Usnesení č. 251/2018 bylo přijato.
8. Různé
- přehled zásahů JSDH Mirošov za rok 2017
Předsedající uvedl, že v přehledu je vyčísleno 59, zásahů což je v průměru 1 zásah
týdně. Toto je pozitivně oceněno i vedením hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje panem Ing. Pavlasem.
Předsedající poděkoval všem dobrovolným hasičům, kteří se na tom podílejí.

- rozhodnutí o prominutí daně

V rozhodnutí je uvedeno částečné prominutí odvodu daně za porušení rozpočtové kázně
a úplné prominutí penále v celkové výši 559.153 Kč.
Předsedající informoval o podání žádosti o vrácení přeplatku. Tento přeplatek je již
připsaný na bankovním účtu města Mirošov.
- III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
Předsedající navíc seznámil zastupitele s dosavadním hospodařením
v období 01-05/2018 dle přiloženého plnění rozpočtu v daném období.

města

V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
9. Diskuse
předsedající – podal kompletní informace o probíhající opravě průtahu městem včetně
lhůt realizace jednotlivých úseků
p. Hodina – opravovat most u Sokolovny, bude se zvedat?
předsedající – budou se dávat nové konstrukční prvky, ale nikoliv zvedat
p. Hodina – přechod pro chodce bude kde?
předsedající – v rámci stavby nebude přechod, ale čtyři místa pro přecházení
p. Hodina – pokácely se stromy, bude se vysazovat něco nového? A co se stalo se
dřevem?
předsedající – p. Kozák předložil jejich zdravotní stav a proto se kácelo; dřevo se prodalo
hospodskému
p. Matějka – nešťastné značení slepých ulic nyní na základě stavby
předsedající - objízdná trasa byla plánována pro nákladní auta, která nerespektují
dopravní značení
Mgr. Tuček – v radě města jsou určené termíny plnění některých úkonů 2015, 2016 a
2017 – vesměs prodeje pozemků, jestli by nebylo na zvážení rady, tyto úkoly revokovat;
jestli někdo ty pozemky koupit nechce, tak ať je nekupuje
předsedající – ten termín 2015 je prodej manželům Vimrovým, kteří by chtěli zaplatit za
pozemek ve splátkách a to není možné; další pozemky jsou zastavěné v bance a čeká
se na výmaz zástavy, ale hodlám toto všechno vyřešit
občan Zikmund – všechny nové stavby ve městě jsou ošklivé a nefunkční:
ul. V.Nejedlého – horní výjezd je úzký a nepraktický, takže při využití této ulice jako
objízdné trasy, bude i v budoucnu vznikat problém s poničeným obrubníků a chodníku
parkoviště před OD – nebezpečné, nepraktické, špatně udělaný vjezd a výjezd,
neosvětlené
chodník na nám. Míru – nekvalitní práce, neřeší se reklamace, při velkém dešti vznikají
obrovské kaluže vody, není dořešena zeleň
předsedající – stavby jsou vyprojektovány v souladu s právními předpisy a normami;
vjezdy a výjezdy jsou řešeny tak, aby zpomalovaly auta a tím byly bezpečné i pro
chodce; zeleň před OD bude řešena až v rámci výstavby chodníku; zeleň před budovou
MěÚ bude v nejbližších dnech řešit rada; podle mých informací je většina občanů se
stavbami spokojena
odešli 20:50 p. Strnad, p. Matějka, p. Pejsar, p. Forst
návrat: 20:52 p. Forst
Mgr. Hodinová – já bych chtěla za zastupitele říci, že některé věci se sem na
zastupitelstvo vůbec nedostanou, takže my v tom všichni taky nejsme
návrat: 20:53 p. Matějka

předsedající – každý občan Mirošova, ne jen zastupitelé, má právo a možnost se
kdykoliv seznámit se záměry města, ale některé zastupitele města vidím jen na zasedání
ZM jednou za tři měsíce
návrat: 20:57 p. Strnad
návrat: 20:58 p. Pejsar
občan Kalivoda – já jako občan jsem spokojený, sám se zajímám o dění a vždy dostanu
odpověď
občan Hanzelín – jaký je plán rozvoje vodovodní sítě v souvislosti s nízkým tlakem ve
vodovodu na Gustavce
předsedající – toto se s provozovatelem řeší, ale ještě není konkrétní výstup
10. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 21:10 hod.
V Mirošově dne 04.06.2018
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 04.06.2018
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu paní Miloslavu Bezděkovou a pana Radka Forsta – usnesení
č. 241/2018
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM, vč. jeho doplnění – usnesení č. 242/2018
2) závěrečný účet za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov
za rok 2017 a to bez výhrad – usnesení č. 243/2018
3) účetní závěrku města Mirošov za rok 2017 a to bez výhrad – usnesení č. 244/2018
4) zařazení změny využití pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Mirošov do změny č. 3 územního
plánu Mirošov – usnesení č. 245/2018
5) odkup pozemků p.p.č. 2516/1 o výměře 128 m2 v k.ú. Mirošov, p.p.č. 2516/2 o
výměře 244 m2 v k.ú. Mirošov a p.p.č. 2516/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Mirošov, za
cenu 50 Kč/m2 a podpis kupní smlouvy – usnesení č. 246/2018
6) směnu pozemku p.p.č. 599/38 o výměře 58 m2 v k.ú. Mirošov a p.p.č. 599/40 o
výměře 150 m2 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za pozemek p.p.č. 599/39
o výměře 203 m2 v k.ú. Mirošov a podpis směnné smlouvy – usnesení č. 247/2018
7) nákup malotraktoru a podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov a Ing. Vítězslavem
Hatanem – usnesení č. 249/2018
8) IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 s celkovým snížením příjmů a
výdajů o 202.696,60 Kč – usnesení č. 250/2018
Ukládá:
1) radě města vyzvat Příkosickou zemědělskou a.s., aby neprodleně uvedla pozemek
p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov do stavu, který odpovídá jeho využití a začala se
k pozemku, který má od města Mirošova v pronájmu, chovat v souladu s pachtovní
smlouvou č. 324/2014, tj. s péčí řádného hospodáře – usnesení č. 248/2018
Stanovuje:
1) pro volební období 2018-2022 počet členů Zastupitelstva města Mirošov 15
– usnesení č. 251/2018

S ohledem na ochranu osobních údajů byl text zveřejněného usnesení
upraven.

