ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2019
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
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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 Mgr. Ilonu Hodinovou a pana Lumíra
Hodinu.
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Ilonu Hodinovou a pana Lumíra Hodinu.
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. 36/2019 bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
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6. Zápisy z jednání kontrolního výboru
7. Zápis z jednání finančního výboru
8. Různé
- přehled činnosti společenské komise za uplynulé volební období
- IX. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018
- bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2018
9. Závěr
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený program jednání ZM.
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. 37/2019 bylo přijato.
4. Kontrola usnesení ZM ze dne 10.12.2018
Předsedající informoval o schválení prodeje pozemku žadatelce, která již částku kupní
ceny uhradila a v současné době je tato záležitost v řízení na katastrálním úřadě.
Žádost o bezplatné převedení pozemků byla podána na PK. Zastupitelstvo PK
o převedení pozemků bude jednat v březnu.
Schválení vstup do DSO – informace o schválení vstupu města Mirošov do DSO byla
zaslána předsedovi tohoto svazku. Od 01.01.2019 je město Mirošov členem.
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne 10.12.2018.
5. Rada předkládá zastupitelstvu
5.1. Usnesení rady č. 13/19 ze dne 18.02.2019
5.1.1. kupní smlouva – prodej části pozemku p.č.st. 229/1 v k.ú. Mirošov
Předsedající informoval, že dopisem ze dne 12.03.2015 bylo požádáno o odkoupení
pronajaté části pozemku p.č.st. 229/1 v k.ú. Mirošov. Rada města schválila zveřejnění
záměru prodeje předmětného pozemku a záměr byl zveřejněn na úřední desce. K
záměru prodeje se žádný jiný zájemce nepřihlásil. Geometrickým plánem č. 145288/2015 došlo k oddělení části „a“ o výměře 85 m², která byla přičleněna k pozemku
parc.č. st. 229/2 v k.ú. Mirošov.
Na zasedání ZM dne 02.11.2015 bylo přijato usnesení č. 82/2015, kterým ZM schvaluje
prodej pozemku p.p.č. 229/1 v k.ú. Mirošov o výměře 85 m² za cenu 250 Kč/m².
Následovalo jednání s žadateli o podpisu kupní smlouvy a o způsobu zaplacení kupní
ceny ve výši 21.250 Kč. Žadatelé požadovali úhradu ve více splátkách. K dohodě došlo
až v letošním roce, kupní cena bude zaplacena ve 2 splátkách podle návrhu kupní
smlouvy (příloha č. 2).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:

Ing. Stehno – když pozemek prodáme, nedostaneme se na opravu naší garáže
Bc. Koníček – musí umožnit přístup na pozemek
předsedající – toto řeší občanský zákoník – musí nám přístup povolit
Mgr. Hodinová – nesouhlasí mi součet výměry v m2
předsedající – ano, chyba je ve smlouvě, toto bude opraveno
p. Vašák – když to rada doporučuje schválit, tak ví oč jde
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov a žadateli na prodej dílu
„a“ z pozemku p.č.st. 229/1 v k.ú. Mirošov o výměře 85 m2 za cenu 250,00 Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro:
p. Sýkora Vlastimil, p. Pejsar František, Mgr. Hanzelín Martin,
Mgr. Honzíková Monika, Ing. Sazimová Zuzana, pí Bezděková
Miloslava, p. Dolák Martin, JUDr. Vrbecká Dagmar, Bc. Koníček Václav,
MVDr. Peroutka Josef, p. Vašák Jaroslav, pí Šímová Lenka
Proti:
Ing. Stehno Miroslav
Zdrželi se: Mgr. Hodinová Ilona, p. Hodina Lumír
Usnesení č. 38/2019 bylo přijato.
5.1.2. změna pořizovatele územního plánu Mirošov
Předsedající informoval, že ZM na svém zasedání dne 06.06.2016 přijalo usnesení
č. 114/2016 a usnesení č. 115/2016 a na zasedání dne 27.02.2017 přijalo usnesení
č. 149/2017 a usnesení č. 150/2017. Těmito usneseními bylo schváleno pořízení změny
č. 2 a změny č. 3 územního plánu města Mirošov prostřednictvím pořizovatele MěÚ
Rokycany a starosta města byl pověřen k jednání o změně č. 2 a změně č. 3 územního
plánu města Mirošov s pořizovatelem MěÚ Rokycany. MěÚ Rokycany, odbor stavební,
nemá ze zákona povinnost být pořizovatelem ÚP, ale může být pořizovatelem.
V současné době MěÚ Rokycany doporučil městu Mirošov, aby si zadal pořízení změny
č. 2 a č. 3 ÚP Mirošov u jiné oprávněné osoby (nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců
na MěÚ Rokycany, odbor stavební).
Na základě výše uvedeného je vhodné revokovat původní přijatá usnesení. Následně
přijmout nová usnesení (příloha č. 3).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – pořizovatele si můžeme vybrat bez výběrového řízení a kolik nás to bude
stát?
předsedající – cenu zatím nevím a oprávněných osob zde v kraji moc není
p. Hodina – my teď máme schválit nějakou osobu a nevíme jakou
předsedající – ano, usnesení je obecné, abychom mohli jednat případně s více
oprávněnými osobami
Ing. Stehno – máme metodiku na zadávání zakázek, takže předpokládám, že když to
přesáhne určitou částku, bude se podle ní postupovat
předsedající - určitě
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 114/2016 ze dne 06.06.2016.
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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 39/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 115/2016 ze dne 06.06.2016.
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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 40/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 149/2017 ze dne 27.02.2017.
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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 41/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 150/2017 ze dne 27.02.2017.
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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 42/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje pořízení změny č. 2 a č. 3 územního plánu města Mirošov
prostřednictvím oprávněné osoby.

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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 43/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 2 a č. 3 územního
plánu Mirošov s pořizovatelem.
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, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 44/2019 bylo přijato.
5.1.3. směna pozemku p.p.č. 511/28 v k.ú. Mirošov
Předsedající informoval, že pozemky v soukromém vlastnictví p.p.č. 470/23, 473/2,
473/3, 473/9 a 511/26 v k.ú. Mirošov budou dotčeny stavbou protipovodňového opatření,
proto je navrhována směna za část pozemku p.p.č. 511/28 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví
města Mirošov stejného druhu; pro oddělení stejné výměry z pozemku ve vlastnictví
města byl zpracován geometrický plán č. 1623-432/2018 a MěÚ Mirošov, oddělení
výstavby, schválil záměr rozdělení pozemků dle GP (příloha č. 4).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Vašák – já tomu moc nerozumím, tady se tedy jedná o přeložení příkopu, který jde
okolo areálu Domova Harmonie až dolů na Gustavku. Je nutné řešit přívalovou vodu?
předsedající – nejedná se o přívalovou vodu – voda tam teče neustále
p. Vašák – kanalizaci nám nejvíc zatěžuje především fy Rosso ze střech a asfaltových
ploch
předsedající – fy Rosso platí za srážkovou vodu, která od nich jde do kanalizace. Zde se
ale jedná o stálou vodu, která odtéká z jednotlivých pozemků a ta by se měla vsakovat
v navrhovaném systému, který byl posuzován i hydrogeology.
p. Hodina – až se bude dělat to protipovodňové opatření, zapojí se finančně i jiný partner,
Rosso?
předsedající – zatím se to neprojednávalo, když není stavba povolena
p. Vašák – je v tom opravdu jen záměr získat pozemky na vybudování nádrží, nechce to
pak vlastník pozemků prodat jako prodal pole fy Rosso a vzniknul nám tu tento velký
areál?
předsedající – tuto výměnu iniciovalo město, o žádném jiném záměru nevím, jde o
směnu

Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu části pozemku p.p.č. 511/28 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví
města Mirošov za pozemky p.p.č. 470/23, 473/2, 473/3, 473/9 a 511/26 v k.ú. Mirošov
v podílovém vlastnictví soukromých vlastníků a podpis směnné smlouvy.
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. 45/2019 bylo přijato.
5.1.4. finanční dotace z rozpočtu města Mirošov na rok 2019
Starosta informoval o žádosti o dotaci ve výši 122.870 Kč pro Plzeňský kraj, Škroupova
18, Plzeň. Jedná se o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019.
Dále 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 Slovan Janov (90.000 Kč), FC Mirošov (200.000 Kč) a
TJ Sokol Mirošov (143.000 Kč).
Zastupitelstvo schvaluje nejen poskytnutí dotace, ale i podpis veřejnoprávní smlouvy
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. 5).
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 122.870,00 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem Mirošov a Plzeňským krajem.
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. 46/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč na celoroční činnost pro
TJ Slovan Janov, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 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, 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. 47/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč na celoroční činnost pro
FC Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 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, 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. 48/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 143.000,00 Kč na celoroční činnost pro
TJ Sokol Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 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, 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. 49/2019 bylo přijato.
5.1.5. změna v odměňování neuvolněných členů ZM
Předsedající informoval, že RM předkládá návrh Mgr. Hanzelína na kumulaci odměn
neuvolněných členů ZM za činnost v komisích RM či výborech ZM. Než bude
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení o kumulaci odměn, musí být revokováno
usnesení č. 21/2018 přijaté ZM dne 29.10.2018 a to ke dni 31.03.2019 (příloha č. 6).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
p. Hodina – kumulace nikdy nebyla třeba a na ustanovujícím zasedání v sokolovně bylo
řečeno, že si přidáme, ale bez kumulací
p. Vašák – zajímalo by mě, kdo se cítí za práci pro město nedoceněný, ať zvedne ruku a
za účast na jednání ZM má každý nárok na refundaci mzdy

Bc. Koníček – zjišťoval jsem si odměny v jiných obcích např. v Hořovicích mají víc a
rozhodně se ve většině případů jedná o odměny v horní hranici dané právními předpisy,
takže za naše odměny nás rozhodně nemohou napadat, že to děláme pro peníze. Ale
práce v komisích je něco navíc, člověk při tom stráví spousty času na úkor rodiny a to
nemluvím o použití vlastních aut.
Mgr. Hanzelín – já si osobně nevybavuji, že by na ustavujícím zasedání bylo oficiálně
řečeno, že nebude kumulace odměn. Tento návrh jsem přednesl já a týká se
momentálně dvou členek rady. Myslím si, že v našem městě se za poslední roky kulturní
život výrazně posunul, přibývá akcí (například teď naposled maškarní bál) a k zajištění
takových akcí je potřeba nejen spousta lidí, ale i času při přípravě, při samotné akci a
v neposlední řadě i po ní.
Ing. Sazimová – já to nedělám pro peníze, ale protože mě to baví. V současné době to
ale dělám zadarmo a přitom používám vlastní vozidlo a telefon, kopíruji plakáty atd. Já za
to nechci hodně peněz, ale úplně zadarmo a ještě na to doplácet, to se mi také nechce.
To bych si připadala jako hlupák, promiňte mi.
p. Vašák – vy tvrdíte, že to neděláte pro peníze, ale přitom chcete peníze. Vy máte
odměnu jako radní 2,5 tisíce a s tím je spojena i další práce. Nemůžete říci, že jako radní
děláte nejvíc. To byste tam také mohli přijít a někdo z vás to tam prosedět, jako to někteří
zastupitelé dělali a dělají. Zvedali jenom ruku a za celou dobu nic neřekli. Každý něco
děláme. Taková přestupková komise, tam děláte za 500,00 Kč/hod.
tajemnice – to není pravda, člen komise, který je zastupitel (Bc. Koníček), má 1.300,00
Kč/měsíc, nikoliv hodinovou odměnu a nikoliv za zasedání přestupkové komise.
Předseda komise má 650,00 Kč/hod a jedná se o externího pracovníka.
p. Vašák – kolikrát se sejdete?
předsedající – přestupková komise se schází, jen když přijde nějaký přestupek
Bc. Koníček – je to různé, záleží, kolik přijde přestupků na obec, někdy řešíme 10, jindy
6, někdy žádný
Mgr. Hodinová – když jsem dělala já předsedkyni kulturní komise, bylo nás pět nebo šest
členů a dělali jsme: vánoční posezení, mikulášskou, maškarní, sousedské posezení a
dělali jsme to zadarmo celý rok. Pak jsem dostala, jestli řeknu hodně, 5-6 tisíc na
Vánoce. Tato částka byla rozdělena mezi všechny členy (podle docházky na měsíčním
setkání). Ale nelituji toho – byly to krásné akce.
Mgr. Honzíková – já ve společenské komisi také pracuji a věnuji tomu opravdu hodně
času na úkor mojí rodiny a přijde mi nedůstojné to takto tady řešit
p. Hodina – na začátku mojí činnosti pro obec jsem také používal vlastní vozidlo, chodil
jsem kontrolovat výstavbu kanalizace, nic jsem za to navíc nedostával. Jestliže je málo
lidí na zajištění akcí, ať pomáhají organizace, kterým se dávají dotace (Slovan Janov,
Sokol, fotbalisti), ať pošlou lidi pomáhat.
Ing. Stehno – my s úklidem Sokolovny pomáháme
předsedající – k odměnám chci říci, že zastupitelé dostávají měsíční odměny,
zastupitelstvo se koná jednou za tři měsíce a je pravda, že to tu můžete prosedět. Já si
myslím, že kdo pracuje, má mít odměny, navíc, když je to tak časově náročné.
p. Vašák – v návrhu se uvádí pro všechny
Mgr. Hanzelín - ano je to všeobecné, v současné době se jedná o dvě radní. Na druhou
stranu, když v budoucnu nebudeme s tímto ohodnocením spokojeni, kdo nám brání
usnesení revokovat.
p. Vašák - proč se jim nedá jednorázová odměna?
Ing. Stehno – v současné době se jedná o dva členy zastupitelstva, ale když vznikne
nějaká nová komise – např. na dopravní značení a ten člověk objede celý Mirošov a
vyznačí si to na mapě, proč mu za to nedat odměnu? Za práci náleží odměna, tak to
prostě je.
Návrh usnesení:

ZM revokuje usnesení č. 21/2018 ze dne 29.10.2018 ke dni 31.03.2019.
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. Dolák Martin, MVDr. Peroutka Josef,
pí Šímová Lenka, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
p. Vašák Jaroslav, p. Hodina Lumír
Zdrželi se: JUDr. Vrbecká Dagmar
Usnesení č. 50/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
1) ZM stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů ZM takto:
Místostarosta
10.000 Kč
Člen RM
2.500 Kč
Předseda výboru ZM nebo komise RM
1.800 Kč
Člen výboru ZM, komise RM nebo zvláštního orgánu
1.300 Kč
Člen ZM
800 Kč
2)
ZM stanovuje, že v případě výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se
bude poskytovat odměna jako souhrn odměn; do souhrnné odměny jsou zahrnuty
vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZM
3)
ZM stanovuje, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZM se budou
poskytovat od 01.04.2019; v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
zastupitele, bude odměna náležet ode dne složení slibu; v případě personální
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru ZM či komise RM, člena výboru ZM či komise RM
či zvláštního orgánu města) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
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. Dolák Martin, MVDr. Peroutka Josef,
pí Šímová Lenka, Ing. Stehno Miroslav, Bc. Koníček Václav
Proti:
JUDr. Vrbecká Dagmar, p. Vašák Jaroslav
Zdrželi se: p. Hodina Lumír
Usnesení č. 51/2019 bylo přijato.
6. Zápisy z jednání kontrolního výboru
Předseda KV seznámil ZM s výsledky z kontrol ze dne 10.12.2018 a 15.02.2019.
19:43 odešel Bc. Koníček
19:45 návrat Bc. Koníček
V diskuzi k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.12.2018 a ze
dne 15.02.2019.
7. Zápis z jednání finančního výboru

Finanční výbor jednal dne 25.02.2019. Na tomto jednání byla přítomna většina členů ZM.
Předsedkyně finančního výboru informovala ZM o plánovaných akcích pro letošní rok
(příloha č. 7).
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil:
Bc. Koníček – rychlostní ukazatele budou záznamové nebo jen informační
předsedající – pouze informační, záznamové jsou příliš cenově náročné
p. Hodina - návrh pro budoucí akce: příprava odkanalizování bytovek „lesáckých“ na
Drahách, je tam pouze septik a není dodělaná přípojka do kanalizace
předsedající – na to máme dokumentaci a je již vydané územní rozhodnutí
Ing. Sazimová – parkoviště u bytovek na Janově
předsedající – to je již záležitost z loňského roku a letos bude dořešeno
Mgr. Hodinová – na prac. schůzce jsem žádala pořídit nějaké nové lavičky na hřbitov a
upravit cesty
předsedající – pozemek „starého“ hřbitova není v majetku města Mirošov, bude se muset
jednat s církví. Prosím paní magistru o zpracování návrhu, kolik a kam lavičky umístit a
zjistit nějakou cenovou nabídku, děkuji.
Bc. Koníček – bude se nějak řešit prostor před obchodním domem, myslím přechod pro
chodce, bezpečnost dětí
předsedající – přechod tam nebude, není povolen. Jsou tam pouze místa na přecházení,
která se nesmí barevně označit – není to povoleno.
p. Hodina – tam se nedá nechat snížit rychlost nebo dát práh?
Ing. Sazimová – dětem místo pro přecházení nic neříká
předsedající – práh určitě ne, jedná se o státní silnici. Na povolení označení „Snížit
rychlost“ musí být nějaké opodstatnění.
Mgr. Hodinová – najít jiný způsob bezpečnosti „Pozor děti“ nebo snížit rychlost
předsedající – vždyť tyto značky tam jsou
p. Vašák – navrhuji pověřit starostu, aby vešel do jednání s kompetentním úřadem a
zajistil jeho vyjádření písemně, proč tu nemůže být přechod pro chodce, případně uvedl
návrh řešení
předsedající – žádný úředník nevydá takovéto vyjádření, navrhuji požádat policii o
změření rychlosti při průjezdu a pak uvidíme, zda bude možné vejít do dalšího jednání
s úřady
Návrh usnesení:
ZM schvaluje financování akcí města Mirošov na rok 2019 ve výši 4.415 tis. Kč a
jejich zařazení do 1. změny rozpisu rozpočtu města Mirošov na rok 2019.

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. 52/2019 bylo přijato.
ZM bere na vědomí zápis z jednání FV dne 25.02.2019.

8. Různé
- Zpráva o práci společenské komise za předchozí volební období
Pro příští rok navrhují členové společenské komise vytvořit kalendář všech akcí a to
nejen těch, které připravuje společenská komise a pořádá město, ale všech, které se
budou v daném roce konat, aby byl celistvý přehled.
- Informace o IX. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2018 – schvalovala RM
v roce 2018
20:28 odešel p. Bezděková, p. Pejsar
- Informace o podaných žádostech o dotace
Předsedající informoval ZM o podání žádosti o dotaci na zateplení budovy MěÚ, dále o
dotaci na univerzální hřiště a na čekárnu u autobusové zastávky u Kozlerů
- Informace o průběhu přístavby ZŠ Mirošov
Předsedající informoval ZM, že byly dokončeny zemní práce, byly provedeny piloty na
zakládání. Při těchto pracích bylo zjištěno, že škola, kde se bude napojovat, má základ
20 cm a tak se po úsecích podbetonovávalo do hloubky 80 cm. Nyní se šaluje a
nejpozději do konce března by měla být vybetonovaná základová deska.
- Příští zasedání ZM
Předsedající informoval ZM, že další zasedání ZM se bude konat 27.05.2019.
20:35 návrat pí. Bezděková
V diskuzi vystoupil:
občan Zikmund – tu novou čekárnu bych dal na náměstí místo ke Kozlerům. Na náměstí
je pouze cedulka a žádné další označení zastávky autobusů.
předsedající – to nevím, tímto směrem autobusem nejezdím
20:36 návrat p. Pejsar
občanka Danielisová – žádám vyvinout tlak na majitele vlakové zastávky a budovy, aby
se o ně řádně staral a dal je do pořádku
předsedající – máme podanou již druhou žádost o převod do našeho vlastnictví, ale
v současné době vláda zarazila odprodej svého majetku
p. Vašák – posledně jsme se tady bavili o otázce odpuštění poplatků za odpady dětem
do tří let a důchodcům nad 85 let, jestli ano či ne. Já to spočítal – děti do 3 let 49.800 Kč
a přestárlí občané 22.800 Kč a celkem to dělá 72.600,00 Kč. Dále co se týká školy, bavili
jsme se o snaze získat na ní dotaci. Já jsem si připravil dopis pro premiéra ČR, kdo chce,
může se ke mně připojit.
předsedající – toto slyším od Tebe prvně. Co já vím, byli jsme domluveni, že dáme na
doporučení paní poslankyně, která nás odkázala na ministerstvo financí a to přímo na
paní ministryni.
p. Hodina – nedalo by se poslat ještě jeden dopis na kraj
předsedající – kraj neřeší základní školství, to je zbytečné
občanka Danielisová – bylo by lepší dopis poslat i senátorovi
Ing. Sazimová – nebylo by vhodné to poslat nejprve na jednoho a teprve pak (když nám
nevyhoví) to poslat na druhého?

předsedající – já mám za město připravený oficiální dopis na ministerstvo financí, jestli
chceš (p. Vašák) poslat dopis panu premiérovi s dotazem, kam se máme obrátit, je to
Tvoje věc.
Ing. Sazimová – pošleme dopis na ministerstvo financí a když to nevyjde, pošleme to
premiérovi
p. Vašák – chci poděkovat panu Zikmundovi, že upozorňuje na problémy ve městě a
poděkovat pracovníkům obce za posyp na Gustavce
pí Šímová – jsem hrubě nespokojená se zimní údržbou v našem městě. Ráda bych
věděla, s kým má město podepsanou smlouvu, protože není dodržovaná. Když padá
sníh ve tři hodiny v noci, tak by měl prostě hned vyjet v noci.
předsedající – neexistuje žádná smlouva, zimní údržba je pouze na objednávku a
postupuje se podle daných schválených postupů (co je přednostní a co není). Letos
prakticky napadlo pouze jednou velké množství sněhu. Napadlo to velmi rychle a do
druhého dne to ještě zmrzlo. Víte-li o někom na zimní údržbu, tak dejte vědět.
p. Vašák – já jsem požádal pana traktoristu a ten mi bez problémů u nás protáhl silnici
2x, ale je to dost těžké, když v ulicích stojí zaparkovaná auta a on se jim musí vyhýbat
s tím velkým traktorem.
7. Závěr
Jednání ZM bylo ukončeno v 21:06 hod.
V Mirošově dne 04.03.2019
Zapsala: Markéta Beránková

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 04.03.2019
Přijatá usnesení zastupitelstva města Mirošov
Určuje:
1) ověřovatele zápisu paní Mgr. Ilonu Hodinovou a pana Lumíra Hodinu – usnesení
č. 36/2019
Schvaluje:
1) předložený program jednání ZM– usnesení č. 37/2019
2) podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov žadateli na prodej dílu „a“ z pozemku
p.č.st. 229/1 v k.ú. Mirošov o výměře 85 m2 za cenu 250,00 Kč/m2 – usnesení
č. 38/2019
3) pořízení změny č. 2 a č. 3 územního plánu města Mirošov prostřednictvím oprávněné
osoby – usnesení č. 43/2019
4) směnu části pozemku p.p.č. 511/28 v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov za
pozemky p.p.č. 470/23, 473/2, 473/3, 473/9 a 511/26 v k.ú. Mirošov v podílovém
vlastnictví soukromých vlastníků a podpis směnné smlouvy – usnesení č. 45/2019
5) poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve
výši 122.870,00 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Mirošov a Plzeňským krajem – usnesení č. 46/2019
6) poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč na celoroční činnost pro TJ Slovan Janov,
z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 47/2019
7) poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč na celoroční činnost pro FC Mirošov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 48/2019
8) poskytnutí dotace ve výši 143.000,00 Kč na celoroční činnost pro TJ Sokol Mirošov a
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – usnesení č. 49/2019
9) financování akcí města Mirošov na rok 2019 ve výši 4.415 tis. Kč a jejich zařazení
do 1. změny rozpisu rozpočtu města Mirošov na rok 2019 – usnesení č. 52/2019
Stanovuje:
1) 1) měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZM takto:
Místostarosta
10.000 Kč
Člen RM
2.500 Kč
Předseda výboru ZM nebo komise RM
1.800 Kč
Člen výboru ZM, komise RM nebo zvláštního orgánu 1.300 Kč
Člen ZM
800 Kč
2) že v případě výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se bude poskytovat
odměna jako souhrn odměn; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně
3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZM
3) že odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZM se budou poskytovat
od 01.04.2019; v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát zastupitele,
bude odměna náležet ode dne složení slibu; v případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy
výboru ZM či komise RM, člena výboru ZM či komise RM či zvláštního orgánu města)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce – usnesení č. 51/2019
Revokuje:
1) usnesení č. 114/2016 ze dne 06.06.2016 – usnesení č. 39/2019
2) usnesení č. 115/2016 ze dne 06.06.2016 – usnesení č. 40/2019
3) usnesení č. 149/2017 ze dne 27.02.2017 – usnesení č. 41/2019

4) usnesení č. 150/2017 ze dne 27.02.2017 – usnesení č. 42/2019
5) usnesení č. 21/2018 ze dne 29.10.2018 ke sni 31.03.2019 – usnesení č. 50/2019
Pověřuje:
1) starostu p. Vlastimila Sýkoru k jednání o změně č. 2 a č. 3 územního plánu Mirošov
s pořizovatelem – usnesení č. 44/2019

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

