ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.12.2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mirošov
Přítomni:

Občané:

p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
5

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 ZM (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 15 členů ZM a tím je
ZM usnášení schopné.
2. Volba orgánů jednání zastupitelstva
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu JUDr. Dagmar Vrbeckou a pana Františka
Pejsara.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu JUDr. Dagmar Vrbeckou a pana Františka Pejsara.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, Mgr. Hanzelín Martin, Mgr. Honzíková Monika,
Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková Miloslava, Ing. Stehno Miroslav,
Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, p. Dolák Martin, Bc. Koníček
Václav, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: p. Pejsar František, JUDr. Vrbecká Dagmar
Usnesení č. 23/2018 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 27.08.2018
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1.
Usnesení rady č. 60/18 ze dne 17.09.2018
5.1.1. prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov
5.1.2. prodej pozemku p.p.č. 1734/17 v k.ú. Mirošov
5.1.3. přijetí daru pozemků p.p.č.: 1856/4, 1856/5, 1856/6 a 1856/7
v k.ú. Mirošov
5.2. Usnesení rady č. 86/18 ze dne 26.11.2018
5.2.1. vstup města Mirošov do Dobrovolného svazku obcí – Horní
Berounka, povodí Klabavy
5.2.2. vydání OZV č. 2/2018, o místních poplatcích
5.2.3. zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu města Mirošov
na rok 2019 a návrhu střednědobého rozpočtového výhledu

6. Různé
- VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
- výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2017/2018
- příloha č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur
- Nařízení města Mirošov č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem a
užíváním hrobového místa
7. Závěr
Předsedající navrhl zařadit do programu jednání ZM pod bod 5.2.3 Návrh
VIII. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2018, které má ZM projednávat a pod
Různé VII. rozpočtové opatření města Mirošov, které se dává zastupitelům na vědomí.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba orgánu jednání zastupitelstva
Schválení programu jednání zastupitelstva
Kontrola usnesení zastupitelstva města ze dne 27.08.2018
Rada předkládá zastupitelstvu
5.1.
Usnesení rady č. 60/18 ze dne 17.09.2018
5.1.1. prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov
5.1.2. prodej pozemku p.p.č. 1734/17 v k.ú. Mirošov
5.1.3. přijetí daru pozemků p.p.č.: 1856/4, 1856/5, 1856/6 a 1856/7
v k.ú. Mirošov
5.2.
Usnesení rady č. 86/18 ze dne 26.11.2018
5.2.1. vstup města Mirošov do Dobrovolného svazku obcí – Horní
Berounka, povodí Klabavy
5.2.2. vydání OZV č. 2/2018, o místních poplatcích
5.2.3. zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu města Mirošov
na rok 2019, návrhu střednědobého rozpočtového výhledu a návrhu
VIII. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2018
6. Různé
- VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
- VII. Rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
- výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2017/2018
- příloha č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur
- Nařízení města Mirošov č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem a
užíváním hrobového místa
7. Závěr

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM, vč. jeho doplnění.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/2018 bylo přijato.

4. Kontrola usnesení ZM ze dne 27.08.2018
Předsedající informoval o průběhu příprav na přístavbu školy. Byla podepsána smlouva o
úvěru od KB, byla zveřejněna výzva na podání nabídek na zhotovení stavby, byly
předloženy čtyři nabídky, přičemž jedna byla vyřazena pro neúplnost (nebyla tam
bankovní jistina). Ze zbylých nabídek byla komisí doporučena a následně Radou města
Mirošov (dále jen „RM“) vybrána firma S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o., se
kterou je již podepsaná smlouva. Nyní již byla stavba zahájena. Dále ZM schválilo odkup
pozemku p.č.st. 537 o výměře 124 m2 v k.ú. Mirošov za cenu 32.000 Kč a podpis kupní
smlouvy. Smlouva byla podepsaná, ale protože je tam schvalovací doložka (je to státní
majetek), doposud neproběhlo ze strany státu dané schválení ani převod daného
pozemku. Z naší strany bylo provedeno vše vč. úhrady stanovené ceny.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:
Ing. Sazimová – výběr fy S+H byl na základě ceny?
předsedající – ano, cena byla nejnižší a jediná, která se vešla do rozpočtu stavby
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 27.08.2018.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 60/18 ze dne 17.09.2018
5.1.1. prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov
Předsedající informoval, že bylo požádáno o odkoupení části pozemku p.p.č. 2266/1 v
k.ú. Mirošov. Žádost byla projednána na schůzi RM dne 29.08.2018 s tím, že mu bylo
uloženo jednat s projektantem bytové zóny na Janově, zda případný odprodej části
pozemku p.p.č. 2266/1 nezasáhne do plánované bytové zóny. Projektant nedoporučuje
prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov. Starosta na základě informace
projektanta navrhl neschválit prodej do definitivního dořešení realizace bytové zóny. RM
rozhodla, že záměr prodeje předmětné části pozemku bude zveřejněn na úřední desce.
Záměr byl zveřejněn od 19.09.2018 do 16.10.2018. Ke zveřejněnému záměru prodeje se
žádný jiný zájemce nepřihlásil. (příloha č. 2)
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: pí Šímová Lenka
Usnesení č. 25/2018 bylo přijato.
5.1.2. prodej pozemku p.p.č. 1734/17 v k.ú. Mirošov
Předsedající informoval, že dne 13.03.2018 bylo požádáno o odkoupení pozemku
p.p.č. 1734/17 v k.ú. Mirošov. RM žádost projednala na své schůzi dne 26.03.2018 a
schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku. Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD od
23.04.2018 do 01.06.2018 a k záměru se přihlásil další zájemce. Starosta vyzval
zájemce o odkup pozemku p.p.č. 1734/17 v k.ú. Mirošov k předložení nabídkové ceny a
informoval zájemce o zařazení pozemku dle územního plánu. Byla předložena nabídková

cena od obou zájemců. RM doporučila nabídku s vyšší cenou. Z pozemku byla na
základě geometrického plánu oddělena část pozemku o výměře 7 m², který byl připojen
k pozemku p.p.č. 1734/5 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov, z důvodu
plánovaného rozšíření komunikace.
Zastupitelům byl zároveň předložen návrh kupní smlouvy. (příloha č. 3)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Ing. Stehno – p.p.č. 1734/16 patří komu?
předsedající – ten patří jednomu ze zájemců
Ing. Stehno – a p.p.č. 1734/1 ten patří nám?
předsedající – ano, včetně stavby kapličky
Ing. Stehno – nebylo by lepší si jej nechat a udělat z něj park?
p. Vašák – daný pozemek není vhodný pro využití na park, rekultivace by byla značně
finančně náročná
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1734/17 o výměře 491 m2 v k.ú. Mirošov za
cenu 99.182,00 Kč a podpis kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, p. Dolák Martin, JUDr.
Vrbecká Dagmar, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák
Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Usnesení č. 26/2018 bylo přijato.
5.1.3. přijetí daru pozemků p.p.č.:1856/4,1856/5,1856/6,1856/7 v k.ú. Mirošov
Předsedající informoval, že při realizací stavby „Návrh úpravy náměstí Míru – I. etapa“ a
„Rekonstrukce ulice Vojtěcha Nejedlého“ došlo k záboru pozemků ve vlastnictví
Plzeňského kraje resp. SÚS PK; město by mělo požádat Plzeňský kraj o darování.
(příloha č. 4)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – pozemky patří silnicím a my je zastavěli?
předsedající – ano, se souhlasem PK, resp. Správy a údržby silnic
Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru pozemků p.p.č.: 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1856/7
v k.ú. Mirošov od Plzeňského kraje.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27/2018 bylo přijato.

5.2. Usnesení rady č. 86/18 ze dne 26.11.2018
5.2.1. vstup města Mirošov do Dobrovolného svazku obcí – Horní Berounka,
povodí Klabavy
Starosta informoval, že projednávali na schůzi RM dne 12.11.2018 možnost vstoupit do
DSO Horní Berounka, povodí Klabavy. RM starostovi uložila zjisti více informací o
podmínkách členství v DOS. Na RM dne 26.11.2018 byly předloženy stanovy tohoto
DSO, jehož členy je cca 20 okolních měst a obcí. (příloha č. 5)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Ing. Stehno – vstupem do svazku nám to pomůže získat dotace např. na cyklostezky,
na autobusové zastávky? Dle jejich stanov jsou pro členy i povinnosti, které nejsou
jednoznačně vyjádřené a mám obavy, abychom si na sebe neušili bič. Navíc o dotace
můžeme žádat my samostatně.
předsedající – nemyslím si, že bychom na sebe ušili bič a lze z něj kdykoliv vystoupit
p. Vašák – jedná se o dobrovolný svazek, tudíž lze vstoupit i vystoupit. Vzniká tady nová
turistika do Brd, je třeba se rozvíjet. Ten svazek může fungovat třeba jenom deset let a
pak zaniknout - zajistí určité požadavky a potřeby a pak už nebude mít žádnou náplň.
Jestliže schválíme vstup a starosta nás bude zastupovat, navrhuji, aby byla zpětná vazba
a byly nám předány informace ze zasedání svazku.
předsedající – valná hromada se koná přibližně 2x do roka a není problém zastupitelům
předávat zprávu z jednání
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vstup do DSO Horní Berounka, povodí Klabavy od 01.01.2019 a
vyjadřuje souhlas se stanovami tohoto svazku obcí.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28/2018 bylo přijato.
5.2.2. vydání OZV č. 2/2018, o místních poplatcích
Předsedající informoval, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,… nebyl ve městě Mirošov navyšován již 10 let (od prvního vydání OZV o
místních poplatcích, která tento druh místního poplatku řešila) a náklady na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů každým rokem rostou. V předloženém návrhu OZV je navrženo navýšení tohoto
druhu místního poplatku z 500 Kč/občana/rok na 600 Kč/občana/rok; město Mirošov
bude i nadále tento systém dotovat, ostatní místní poplatky jsou v návrhu OZV č. 2/2018
ponechány ve stávající výši. OZV by po jejím vydání nabyla účinnosti od 01.01.2019.
(příloha č. 6)
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – měli by jsme vytvořit podmínky na třídění odpadu a měli dostatek daných
kontejnerů, dále by jsme mohli osvobodit od poplatku malé děti např. do tří let a pak i
důchodce např. od 85 let
předsedající – o tom se dá jednat. Je možné poplatek zrušit úplně, jako to mají některé
obce a navýší se daň z nemovitosti.
pí Šímová – chataři platí za objekt?

předsedající – ano a i jim by se to navýšilo
pí Šímová – navýšit frekvenci svozu BIO odpadu
odešel 19:18 p. Pejsar
návrat 19:20 p. Pejsar
Ing. Sazimová – nechala jsem si zjistit částky za odpady od paní tajemnice a opravdu se
náklady každoročně zvyšují a přestože bude i nadále obec vše kolem odpadů dotovat,
nezbyde nám, než poplatky takto navýšit. Obec může vytvořit podmínky, aby byla
možnost třídit odpad. Je třeba vychovat občany k jeho třídění.
Ing. Stehno – já jsem si našel v rozpočtu na svoz odpadů 1.650.000.00 Kč, ta částka
obsahuje i svoz BIO odpadu?
pí Beránková/účetní města – ne ten je na samostatné položce
Ing. Stehno – takže k tomuto je nutné připočítat ještě svoz BIO odpadu, poplatek
Polygonu atd.?
pí Beránková/účetní – ano, k této částce je třeba připočítat zhruba 600.000,00 Kč za
sběrný dvůr, 550.000,00 Kč svoz BIO odpadu a 270.000,00 Kč příspěvek Polygonu
Ing. Sazimová – za poplatky se to navýší o zhruba 250. tisíc až 300. tisíc.
Ing. Stehno – takže my získáme s navýšením 1.300.000,00 Kč za poplatky, ale zaplatíme
přes 3 miliony?
předsedající – ano, to je to dotování služeb pro lidi městem
Návrh usnesení:
ZM vydává OZV č. 2/2018, o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká
Dagmar, Bc. Koníček Václav, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, p. Vašák Jaroslav
Usnesení č. 29/2018 bylo přijato.
5.2.3. zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu města Mirošov
na rok 2019, návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2021
a návrh VIII. rozpočtového opatření města Mirošov na rok 2018
Předsedající předal slovo účetní města, která zdůvodnila ZM toto rozpočtové opatření.
Jedná se o zahrnutí průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Mirošov do rozpočtu, jejíž částka byla
nad kompetence RM. Dále je zde zahrnuta 100% úprava výdajů na volby do
zastupitelstva obcí 2018 a výměna oken ve vybraných bytech města. (příloha č. 7)
Předsedající informoval ZM o proběhnuté předběžné kontrole z KÚ PK, při které nám
bylo vytknuto, že nemáme v rozpočtu všechny přijaté dotace před uskutečněním. Tato
dotace má ale výjimku a lze ji schválit až po převedení financí jak na náš bankovní účet,
tak potom i na účet školy.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – ohledně voleb, my jsme to tedy upravovali tak, že jsme dotaci vyčerpali
celou?
pí Beránková/účetní – ne, je tam zařazeno 12.510,00 Kč, které bude obec vracet příští
rok
Návrh usnesení:
ZM schvaluje VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 s celkovým
navýšením příjmů a výdajů o 1.580.053,00 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30/2018 bylo přijato.
Finanční výbor jednal dne 19.11.2018. Předsedkyně finančního výboru informovala ZM
o žádosti MUDr. Šmída o výměnu oken v ordinaci, tato žádost se bude řešit příští rok
poptávkou na nabídku na kompletní výměnu v celé budově a pak se dohodnout na
dalším postupu.
Dále předsedkyně FV informovala o rozšíření VO, který je zařazen v rozpočtu.
RM doporučuje revokaci usnesení č. 33/2014 a přijetí nového usnesení o pověření RM.
RM doporučuje schválit předložený rozpočet na rok 2019 a střednědobý rozpočtový
výhled na roky 2020-2021 (příloha č. 8).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – zarazila mě vysoká částka na pitnou vodu, to je pro nás, pro školu?
předsedající – částka 500.000,00 Kč se dává do rozpočtu již několik let, kdyby nastala
nějaká havarijní situace, či kdyby bylo zapotřebí něco opravit
p. Vašák – co se týká samotného rozpočtu, tak jsme v deficitu
předsedající – máme navržený schodkový rozpočet, abychom mohli využít zůstatky na
běžných účtech z minulých let. Za poslední roky se nám nestalo, že bychom finance
vybrali na 100% rozpočtu. Pokaždé nám peníze zbydou.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2019 s celkovými příjmy
ve výši 37.497.799,00 Kč, s celkovými výdaji ve výši 85.283.739,00 Kč a
s financováním ve výši 37.785.940,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji společně
s financováním, který je ve výši 10.000.000 Kč, bude pokryt zůstatkem na běžných
účtech města Mirošov k 31.12.2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2020-2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,
p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0

Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32/2018 bylo přijato.
Předsedající FV seznámila s žádostí účetní města Mirošov o stanovení nových
kompetencí radě města.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – kolikrát za rok nastala situace překročení rozpočtu
předsedající – 2x do roka
Návrh usnesení:
ZM revokuje s účinností od 11.12.2018 usnesení č. 33/2014: ZM pověřuje RM
Mirošov v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření města v závazných
ukazatelích rozpočtu v absolutní částce 200.000,00 Kč u jednotlivého závazného
ukazatele.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká
Dagmar, Bc. Koníček Václav, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka,
p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír
Usnesení č. 33/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje s účinností od 11.12.2018 RM Mirošov v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
k provádění rozpočtových opatření města v závazných ukazatelích rozpočtu
v absolutní částce 500.000,00 Kč u jednotlivého závazného ukazatele a k provádění
rozpočtových opatření města u přijatých transferů neomezeně.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká
Dagmar, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav
Proti:
0
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír, Bc. Koníček Václav
Usnesení č. 34/2018 bylo přijato.
Předsedající požádal ZM o pověření RM k podávání žádostí o dotace.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje s účinností od 11.12.2018 RM Mirošov k podávání žádostí o dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, Ing. Stehno Miroslav, p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká
Dagmar, MVDr. Peroutka Josef, pí Šímová Lenka, p. Vašák Jaroslav,
Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír,

Proti:
0
Zdrželi se: Bc. Koníček Václav
Usnesení č. 35/2018 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání FV dne 19.11.2018
6. Různé
- VI. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
odešel 20:21 p. Pejsar
návrat 20:26 p. Pejsar
- VII. Rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
- výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mirošov za rok 2017/2018
- příloha č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a příloha C)
k Plánu inventur
- Nařízení města Mirošov č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem a
užíváním hrobového místa
Předsedající informoval ZM o příštím zasedání ZM 04.03.2019.
V diskuzi vystoupil:
p. Hodina – údržba hřbitovu a investovat do úpravy cest na hřbitově
p. Vašák – se starostou jsem se předem dohodl, aby přednesl přesné vyjádření zamítnutí
dotace na přístavbu školy a navrhuji dále zapojit okolní obce, aby se připojili k naší
žádosti o jinou dotaci
předsedající – kontaktoval jsem paní poslankyni Kořánovou, která zítra přijede na
návštěvu, aby si Mirošov prohlídla, zašla do školy a případně nám poradila v dalším
postupu
odešli 20:35 p. Pejsar, pí Bezděková
p. Vašák – obsazenost členů výborů mělo být přednostně z řad ZM
odešla 20:43 JUDr. Vrbecká
p. Vašák – kanalizace na Gustavce, jak se řeší? Při větrném počasí vypadává VO, firma,
která to má na starosti, by s tím měla něco udělat. A poslední věc: zápisy z jednání ZM
nejsou podrobné a občané pak neví, co se dělo.
návrat 20:46 JUDr. Vrbecká
předsedající – ve věci kanalizace na Gustavce čekám na vyjádření vodohospodářské
společnosti. VO vypadává při větru z důvodu zatékající vody. Já sám je občas chodím
nahazovat. A jednání ZM je pokaždé veřejné (toto je dané zákonem) a kdokoliv má
zájem o dění obce může přijít a vznášet připomínky.
Mgr. Hanzelín – zápis z jednání neslouží k přesnému, doslovnému opisu
p. Hodina – přímý přenos z jednání ZM, na kraji mi potvrdili, že je to možné
pí Šímová – nikdo by to neposlouchal
Ing. Sazimová – porovnala a zpracovala jsem volební programy všech stran, vytvořila
jsem tabulku slibů, které jsme občanům dali a vyšlo mi celkem 55 různých slibů. Navrhuji
naplňovat a realizovat sliby dle jednotlivých stran po dobu našeho volebního období.
návrat 20:52 p. Pejsar

JUDr. Vrbecká – je bezpodmínečně nutné každou denní i noční hodinu vědět o výjezdu
hasičů?
Návrat 20:53 pí Bezděková
předsedající – toto bylo na přání JSDH Mirošov, ale nejspíš se o tom bude jednat na
valné hromadě SDH
občan Zikmund – rád bych poděkoval paní Ing. Sazimovou za zpracování programů.
Řešit přístavbu ZŠ by měli všichni a i nadále by měli dávat požadavky a návrhy; v čem a
proč nesplnila škola podmínky dotace, je možné odstranit nedostatky? Odchází nám žáci
do škol okolních měst?
Mgr. Honzíková – naše škola byla vyhlášená jako 2. nejlepší v Plzeňském kraji, co se
týká úspěchů žáků
předsedající – jaké podmínky jsme nesplnili, proč jsme nedostali dotaci, to nevím a
nejspíš se to ani nedozvíme
p. Vašák – poděkoval pracovníkům zde na úřadě a popřál vše nejlepší v novém
roce 2019
předsedající – také poděkoval všem zaměstnancům MěÚ Mirošov a ZM za jejich práci a
popřát všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2019. Pozval všechny na zpívání koled s českým rozhlasem, které proběhne tuto
středu 12.12.2018, a tak navodit si kouzlo Vánoc.
7. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 21:15 hod.
V Mirošově dne 10.12.2018
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10.12.2018
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu paní JUDr. Dagmar Vrbeckou a pana Františka Pejsara –
usnesení č. 23/2018
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM, vč. jeho doplnění – usnesení č. 24/2018
2) prodej pozemku p.p.č. 1734/17 o výměře 491 m2 v k.ú. Mirošov za cenu 99.182,00
Kč a podpis kupní smlouvy – usnesení č. 26/2018
3) přijetí daru pozemků p.p.č.: 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1856/7 v k.ú. Mirošov
od Plzeňského kraje – usnesení č. 27/2018
4) vstup do DSO Horní Berounka, povodí Klabavy od 01.01.2019 a vyjadřuje souhlas se
stanovami tohoto svazku obcí – usnesení č. 28/2018
5) VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 s celkovým navýšením příjmů a
výdajů o 1.580.053,00 Kč – usnesení č. 30/2018
6) ZM schvaluje schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2019 s celkovými příjmy ve
výši 37.497.799,00 Kč, s celkovými výdaji ve výši 85.283.739,00 Kč a s financováním
ve výši 37.785.940,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji společně s financováním, který
je ve výši 10.000.000 Kč, bude pokryt zůstatkem na běžných účtech města Mirošov
k 31.12.2018 – usnesení č. 31/2018
7) střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2020-2021 – usnesení
č. 32/2018
Neschvaluje:
1) prodej části pozemku p.p.č. 2266/1 v k.ú. Mirošov – usnesení č. 25/2018
Vydává:
1) OZV č. 2/2018, o místních poplatcích – usnesení č. 29/2018
Revokuje:
1) s účinností od 11.12.2018 usnesení č. 33/2014: ZM pověřuje RM Mirošov v souladu
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, k provádění rozpočtových opatření města v závazných ukazatelích
rozpočtu v absolutní částce 200.000,00 Kč u jednotlivého závazného ukazatele
– usnesení č. 33/2018
Pověřuje:
1) s účinností od 11.12.2018 RM Mirošov v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových
opatření města v závazných ukazatelích rozpočtu v absolutní částce 500.000,00 Kč
u jednotlivého závazného ukazatele a k provádění rozpočtových opatření města
u přijatých transferů neomezeně – usnesení č. 34/2018
2) s účinností od 11.12.2018 RM Mirošov k podávání žádostí o dotace – usnesení
č. 35/2018

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

