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Ideální město či obec?

Milí čtenáři MIROŠOVSKÝCH STŘÍPKŮ, slíbila jsem vám, že
čas od času vás prostřednictvím „Střípků“ seznámím s tím, co se
v naší obci připravuje nového. Protože jsem první článek nazvala
„ideální město či obec“ ponechávám tedy tento název i u dalšího,
již třetího pokračování o projektech a akcích, které město v Mirošově připravuje. Minule jsem vybrala deset akcí, nyní bych se
chtěla zmínit o akci jediné. Tato akce je ovšem připravována již
delší dobu. Na základě mých zjištěných informací pravděpodobně od r. 2009, kdy bylo provedeno výběrové řízení na projektanta
akce, která původně byla nazvaná „Rekonstrukce budovy MěÚ
Mirošov“. A tak jsem si od pana starosty půjčila projekt a dokumentaci, abych se s rekonstrukcí seznámila detailněji. Tehdejší zadání vycházelo jednak z důvodů stavebně technického stavu budovy, jednak z požadavků zastupitelů na vymezení většího prostoru
pro konání veřejných zasedání a z požadavků veřejnosti na bezbariérový kontakt s úředníky. Stávající budova radnice s valbovou a
sedlovou střechou a členěnou fasádou tvoří dominantu jižní strany
náměstí. Dispoziční řešení a vnitřní vybavení odpovídá dobovým
standardům tj. přelomu 19. a 20. století. Stavba není kulturní památkou, přesto je skutečnou dominantou náměstí. Prvotní orientační náklady na rekonstrukci byly předpokládány ve výši cca 21
mil. Kč.
Celkově je objekt na hraně technického zastarání a neodpovídá současným požadavkům kladeným na objekty veřejné správy
z úrovně vnitřního prostředí, hospodaření s energiemi a již zmíněnou bezbariérovostí budovy. Plechová střešní krytina je poškozená a dochází k zatékání. Některé prvky krovu jsou přerušené a
některé jsou zatékáním zásadně poškozené. Komíny již funkční
nejsou, okna jsou z doby poslední rekonstrukce ze 70-tých let 20.
st. a nevyhovují z hlediska tepelné normy, netěsní a jsou celkově na hranici životnosti. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného
plechu, zkorodované a rovněž na pokraji životnosti, stejně jako
stávající zámečnické výrobky a vnitřní rozvody elektroinstalace,
vody a kanalizace. Cílem rekonstrukce budovy radnice kromě
bezbariérového přístupu, by mělo být maximální využití prostor
v budově včetně prostor půdních. Z tohoto důvodu je nad původní částí objektu navržena půdní vestavba. Jednotlivé agendy by
měly být uspořádány dle intenzity návštěvnosti veřejností, zlepšit
by se měly technické parametry objektu s maximálním důrazem
na hospodaření s energiemi a tím v konečném důsledku uspořit na
provozu. Objekt by měl být vytápěn tepelným čerpadlem, vjezd
do garáže zůstane zachován stejně jako stávající parkovací plochy
před budovou. Je navržena nová konstrukce schodiště a nová výtahová šachta.
Mirošovské střípky

Obvodové zdivo bude
zatepleno, na fasádě jsou
navrženy historizující prvky z polystyrénových profilů vycházející z původního členění fasád. Odstín
fasády je navržen v barvě
žlutá/béžová. Rovněž okna
a venkovní vchodové dveře jsou navrženy v historizujícím stylu. Stávající konstrukce valbové a sedlové střechy zůstává zachována s navrženými úpravami (využití půdních prostor)
umožňujícími maximální využití prostoru pro provoz úřadu. Okno
v severním štítu by mělo být kulaté se znakem města.
Při seznamování se s projektem a jeho jednotlivými částmi jsem
se setkala jako laik s mnoha technickými a odbornými výrazy, které jsem si musela hledat na internetu. Např. na vnější fasádě budovy budou fasádní dekorační prvky, které mají ryze estetickou
funkci, jako jsou bosáže (plastické vyznačení kvádrového zdiva),
pilastry (reliéfní plastické architektonické prvky, které připomínají sloupy, jsou však ploché a mají pouze dekorativní charakter)
nebo šambrány (tzv. „obálky“, ozdobný prvek, který rámuje okna
či dveře).
V prvním nadzemním podlaží bude umístěna podatelna, matrika a kanceláře stavebního úřadu. Ve druhém nadzemním podlaží bude kancelář starosty, tajemníka a dalších úředníků. Každé
podlaží je přístupné výtahem či po schodišti. Počítáno je rovněž s
návštěvní místností pro čekající občany, s toaletami pro návštěvníky, s úklidovými komorami, archivem či technickými místnostmi.
Pokračování na straně 2
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Kontaktní údaje
Starosta města Mirošov
Vlastimil Sýkora
tel.: 371 782 811, 602 107 223
e-mail: starosta@mirosov.cz
Tajemnice městského úřadu
Ing. Jaroslava Rychlá
tel.: 371 121 484, 724 709 315
e-mail: mu@mirosov.cz
Účetní
Markéta Beránková
tel.: 371 121 478, 725 102 417
e-mail: ucetni@mirosov.cz
Opatrovník, mzdová účetní, kultura
Radka Koníčková
tel.: 371 121 485, 773 822 621
e-mail: kultura@mirosov.cz
mzucetni@mirosov.cz
Matrikářka
Bc. Jana Svobodová
tel.: 371 121 479, 724 709 339
e-mail: matrika@mirosov.cz
Referent správy majetku a složek
životního prostředí
Aleš Kozák
tel.: 371 121 486, 728 251 800
e-mail: hospodar@mirosov.cz
Pokladna, správa místních poplatků,
podatelna
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: pokladna@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu
Marta Kolářová
tel.: 371 121 483, 725 720 037
e-mail: stavebni@mirosov.cz
Šárka Krátká
tel.: 601 502 925
e-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz
Knihovnice
Eva Rothová, tel.: 371 121 482, 773 278 578
e-mail: knihovna@mirosov.cz
Pečovatelka
Stanislava Komancová, tel.: 724 709 375
Domovník
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 724 709 323
Petr Hošek, tel.: 773 822 620
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
7:00 – 17:00
Úterý:		
7:00 – 15:00
Středa:		
7:00 – 17:00
Čtvrtek:		
7.00 – 14:30
Pátek:		
7:00 – 14:00

PNEUSERVIS

Pokračování ze strany 1.

V půdních prostorách je navržena obřadní síň pro konání svatebních obřadů, vítání občánků či jiných slavnostních událostí o téměř 40 m2 se zázemím pro oddávajícího, úředníky
a s místností sloužící jako přípravna pro akce. Dále kromě úklidové komory, kuchyňky,
bezbariérového WC a technické místnosti je zde moderní jednací víceúčelová místnost o
cca 67 m2 sloužící pro jednání zastupitelstva, školení, semináře, pracovní setkání, porady a
schůzky.
Projekt rekonstrukce budovy vyvolává mnohé emoce a různá stanoviska mezi představiteli obce. Co je však jisté, je skutečnost, že budova radnice je dlouhodobě zanedbávána.
Radnice by měla být „výstavním domem“ na mirošovském náměstí. Neposkytuje v současné
době vyhovující prostředí pro veřejnost ani pro pracovníky MěÚ. Rekonstrukce počítá dle
mého názoru s navrácením důstojnosti dnes poněkud zašlé a zanedbané budově. Realizace
by se dotkla samozřejmě nejen samotných zaměstnanců, kteří mají v budově svá pracoviště,
ale hlavně občanů, kteří úřad a jeho zaměstnance navštěvují v nejrůznějších záležitostech.
Akce by měla být financována z rozpočtu města s tím, že na bezbariérové úpravy a na zateplení budovy bychom použili prostředky z dotací.
Ing. Zuzana Sazimová

Vzhledem k epidemiologické situaci se v tomto roce neuskuteční tradiční mirošovské adventní trhy.
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí proběhne
29. listopadu v 17 hodin.

I. A se představuje

Dobrý den, rádi bychom se Vám představili. Jsme žáci I. A ZŠ a MŠ Mirošov. Celkem
nás je 17, z toho 12 chlapců a 5 dívek.
Nástup do opravdové školy byl trochu náročný, ale v současné době je již škola zábavou, které se rádi věnujeme. Náš první školní rok je pro nás o to zajímavější, že jsou
školy zavřené a my máme tzv. distanční výuku. S paní učitelkou a paní asistentkou se
pravidelně vidíme a slyšíme každý den přes počítač. Učíme se číst i počítat, zkrátka
se učíme téměř všemu – od matematiky přes prvouku až k hudební a výtvarné výchově. Samozřejmě, že nezahálíme ani fyzicky, s rodiči chodíme na vycházky do přírody.
Podstatnou část našeho rozvrhu ovšem zaplňuje výuka českého jazyka. Během těchto
hodin se učíme číst a psát. A musíme říci, že nám to opravdu jde. Metoda, díky které se
naučíme krásně plynně číst, se nazývá genetická. Co si pod tímto pojmem představit?
Jde o metodu, při níž se nejprve čtou jednotlivá písmenka, která se následně spojují do
jednotlivých slov. My jsme natolik šikovní, že jsme se během jednoho měsíce naučili
číst veškeré samohlásky a některé souhlásky. Díky tomu, že jsme velice pilní, hodní
a pozorní, už dokážeme vyhláskovat a následovně přečíst celé jednoduché věty, které
obsahují nám známá písmenka. Pokud budeme stále stejně snaživí, zanedlouho si dokážeme přečíst i svoji první knížku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim rodičům, kteří jsou v důsledku současné
situace mnohdy výrazně vytíženi, a to za podporu a pomoc při distanční výuce a za to,
že se nám věnují, podporují nás a skvěle spolupracují s naší paní učitelkou a paní asistentkou.
Nakonec pro Vás máme překvapení, k našemu článku totiž pro Vás přikládáme obrázky, které jsme vyráběli z přírodnin a také některé ukázky z našich domácích úkolů.
Doufáme, že Vás ukázka naší tvorby a práce potěší.
Žáci I. A a třídní učitelka Mgr. Ilona Hodinová

Lavička

Nové pneu, použité pneu,
opravy, renovace disků kol.

Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz
pneulavicka@atlas.cz
Tel. 602 347 815, 603 451 333
Provozní doba: Po-Pá 8:00–
11:00/13:00– 17:00,So 9:00 – 13:00
(červenec, srpen v sobotu zavřeno)

Sezónní přezouvání na objednávku tel.
602 347 815
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Akce Mateřské školy Mirošov na přelomu září a října
Slunečný začátek podzimu využila naše mateřinka k návštěvám místních spolků. Na
návštěvu jsme se vypravili k místním hasičům, kde se dětem dostalo skvělého přijetí
od příslušníků sboru. Děti se dozvěděly o činnosti jednotky, prohlédly si výstroj a
výzbroj hasičů. Velký zájem vzbudila především technika a požární vozidla. Řadu
dětí nadchla možnost stát se “Soptíkem“ – tedy budoucím platným členem místního
hasičského sboru. Pánům hasičům děkujeme za zajímavé vyprávění, přípravu celé
akce a nesmírnou trpělivost.
Další návštěva směřovala na fotbalové hřiště, kde se dětí ujal trenér pan Beránek.
Děti si mohly vyzkoušet, jak probíhá fotbalový tréning, učily se práci s míčem a
střelbu na bránu. K vidění byly i mnohé poháry, které místní fotbalisté získali. Děti
si návštěvu velmi užily a mnozí se chystají do klubu přihlásit, hned jak to situace
dovolí. Děkujeme za ochotu trenérovi panu Beránkovi, který nadchl řadu malých,
možná nadějných posil místního týmu.
Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Praktický lékař Mirošov
MUDr. Milan Málek, zastupující lékař
MUDr. Jana Kušková, tel.: 371 783 062
Ordinační doba:
Po, Út, Čt, Pá:
7:00 – 13:00
Středa:		
12:00 – 18:00
Gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Pavlína Nečesalová
tel.: 734 421 211
Ordinační doba:
Středa: 7:00 – 11:00
Soukromá zubní ordinace
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063
Ordinační doba:
Pondělí: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Úterý: neordinuje se
Středa: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek: 7:30 – 12:00
Pátek: 7:00 – 11:30
Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
Ordinační doba:
Pondělí:
7:30 – 11:00
Úterý:
11:30 – 13:30
Středa:
12:00 – 14:00
(lichý týden 14:00 – 16:00 poradna pro
zdravé děti)
Čtvrtek:
10:30 – 14:00
12:00 – 14:00 (pro zdravé děti)
Pátek:
7:30 – 11:00
Lékárna Mirošov
PharmDr. Michaela Petrová
tel.: 724 721 771
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Otevírací doba:
Po, Út, St, Čt: 7:30 – 15:30
Pátek:
7:30 – 14:00
Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:
Středa:
15:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 11:00

Podzimní lesní den s Lesy ČR

Život v lese přiblížil dětem pan revírník ing. Šefl. Tentokrát
jsme se zaměřili na péči o stromy a zjišťování jejich zdraví.
Listopad 2020

Podzimní tvoření
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.... z dalších akcí mateřské školy

Pouštění draků

Dýňový den v MŠ

FC Mirošov

SDH Mirošov

V soutěži střelců dominovali Houdkovi
Těsně před nařízeným omezením sportovních soutěží se na mirošovské sportovní střelnici konala soutěž MIROŠOVSKÝ ZAJÍC pro omezený počet
účastníků, tedy jen pro zvané – pro ty, kteří na naši střelnici jezdí nejčastěji.
Střílelo se na desetimetrovou vzdálenost na terče sedícího a běžícího zajíce.
Po první disciplíně (střelba vsedě s oporou na terč běžícího zajíce) vedl s maximálními 50 body z 50 možných Viktor Houdek před Markétou Bažantovou a
Monikou Zizlerovou. Ve druhé disciplíně (střelba vstoje s oporou o pevnou tyč
na terč běžícího zajíce) opět zvítězil Houdek před Houdkovou a Bažantovou,
ve třetí disciplíně (střelba vstoje bez opory, žáci vsedě s oporou) nejlépe nastřílela Nela Houdková s 50 body z 50 možných před Houdkem a Bažantovou.
V kategorii mužů i celkově v soutěži zvítězil Viktor Houdek z Blovic, v seniorské kategorii Antonín Bauer z Hrádku, v kategorii žen předsedkyně pořádajícího klubu Monika Zizlerová z Rokycan. Dramatických zvratů se dočkali
střelci v žákovské kategorii, když po první disciplíně o 11 bodů před ostatními
vedla Markéta Bažantová, po druhé disciplíně již měla před druhou Nelou
Houdkovou náskok jen osm bodů. Třetí disciplína se mimořádně povedla do
té doby druhé Houdkové (50 bodů), čímž se přesunula na první místo v žácích
osm bodů před Markétu Bažantovou (obě z Blovic).
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
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Sršni, nehody i dezinfekce – to byl začátek podzimu SDH Mirošov
Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností hasičů v Mirošově, a to za září a říjen.
12. 9. vyjela naše jednotka k likvidaci sršního hnízda do ulice Dobřívská.
14. 9. jsme odstraňovali následky dopravní nehody tří vozidel mezi obcemi Dobřív a Strašice.
18. 9. došlo k dopravní nehodě na silnici z Mirošova na Hrádek u odbočky na Janov. Jednalo se o dopravní nehodu automobilu se zraněním.
20. 9. vyjela naše jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu pod obec Skořice. Při našem příjezdu se vozidlo nacházelo na střeše. Lehce zraněné řidičce jsme poskytli předlékařskou pomoc, pomohli s transportem do sanitky a zajistili
místo nehody. Po zadokumentování nehody PČR jsme vozidlo
vrátili zpět na kola, odtáhli jej mimo cestu a uklidili následky dopravní nehody.
29. 9. jsme na žádost Městského úřadu Mirošov a ZŠ Mirošov vyjeli k dezinfekci školy. Za použití motorového postřikovače
a dvou ručních jsme provedli dezinfekci chodeb, výtahu, tělocvičen, kabinetu, WC a jiných prostor. V jedné místnosti jsme
použili ozonový generátor. Vše probíhalo v ochranných prostředcích.
2. 10. ráno jsme na žádost Městského úřadu Mirošov vyjeli k dezinfekci volebních místností. Dezifikovali jsme pomocí motorového postřikovače.
7. 10. nás navštívily děti z mateřské školy. Dětem jsme ukázali naši techniku a zodpověděli zvídavé otázky, které nám položily.
30. 10. jsme dezinfikovali prostory prádelny, která patří janovské léčebně. Vše probíhalo v ochranných prostředcích.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Skupině ČEZ za dotaci na prostředky osobní ochrany a také prostředky prevence. Z dotace
byly pořízeny respirátory, ochranné obleky, dva ruční a jeden motorový postřikovač, dezinfekce a ozonový generátor. V neposlední řadě děkujeme městu Mirošov, bez kterého bychom si nemohli dovolit kvalitnější vybavení pro boj proti SARS-CoV-2.
Martin Dolák

Mirošovstí hasiči pořádají vánoční sbírku

SDH Mirošov se rozhodl nadělit pod stromeček dětskému centru Šneček v Plzni, kde
je 55 dětí ve věku od narození do čtyř let.
Tyto děti potřebují kosmetiku, vlhčené ubrousky, zubní kartáčky a pasty, pleny ve
velikosti nejlépe pro 8-12 kg. Dále také měkké kostky s obrázky, první knížky s dřevěnými listy, plyšové hračky na kočárek, hračky na pískoviště. Vše musí být nové. V
neposlední řadě také oblečení, a to opravdu v TOP stavu. Samozřejmě také můžete
přispět finančně a z těchto peněz se tyto věci nakoupí.
V případě zájmu pomoci využijte, prosím, kontaktů:
Martin Dolák – 723 476 276, Veronika Šmatláková – 602 636 526. Nebo nás můžete
kontaktovat na facebookové stránce SDH Mirošov. Dětskému centru se bude předávat
týden před Vánocemi.
Moc Vám děkujeme.
Veronika Šmatláková, Martin Dolák

Ke svatému Jakubovi alejí i z Hrádku

Řady vzrostlých stromů podél cest umí zpříjemnit život turistům, kteří pod nimi v létě naleznou stín a, jedná-li se třeba o
jabloně, i něco dobrého do úst. Pohled na krajinu, kterou se klikatí silnice i polňačky lemované košatými korunami pohladí
po duši také mnohem více, než kdyby tu byli asfaltoví hadi bez nich. Naštěstí je pryč doba, kdy se na stromy podél silnic
pohlíželo pouze jako na potenciální nebezpečí a žrouty peněz nutných na jejich údržbu. Výsadba alejí se vrací.
Krásnou a už letitou alejí my Mirošované cestujeme ke kostelu svatého Jakuba směrem na Hrádek a Rokycany. Pod svatým
Jakubem ale stromořadí končilo. Minulý čas je na místě, neboť v uplynulých týdnech přistoupilo město Hrádek k výsadbě
aleje právě tady. Za použití prostředků Plzeňského kraje bylo podél chodníku, který sem z Hrádku vede, vysázeno několik
mladých lip. Podobně se na jaře zazelenají i koruny mladých stromů na Dlouhé louce u Klabavy. V létě na procházkách stín
celkem třiceti stromů určitě oceníme.
Mgr. Pavel Žižka
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Podzim rozzářil Mirošov barvami
Říká se, že lidé buď podzim milují, nebo nenávidějí. Možná je tomu
ale trochu jinak. Podzim lze totiž zároveň milovat i nenávidět. A za
vším stojí dvě tváře, které právě toto roční období umí ukázat.
Šedivý podzim, kdy ocelová obloha téměř splývá s mlhou převalující se v údolí, má rád jen málokdo. Ukažte mi ale někoho, kdo
se nerozplývá nad barvami toho samého podzimu, když jej rozzáří
slunce a jasná obloha.
Pestrý podzim už v listopadu nebývá zvykem. Nejen v našem městě jsme jej ale v prvních dnech předposledního měsíce v roce přivítali. Podívejte se, jak barevný je Mirošov…
Mgr. Pavel Žižka

Zeptejte se právníka: Může zkušební doba v práci trvat čtyři měsíce?
Dcera byla přijata do pracovního poměru na pozici vedoucí směny do potravinového řetězce a ve smlouvě na dobu neurčitou má sjednanou zkušební dobu v délce čtyř měsíců. Doposud jsem se se zkušební dobou delší než tři měsíce nesetkala,
mohla bych vás požádat o radu, zda je takto sjednaná zkušební doba v souladu se zákonem?
Marie V.
Vážená Marie, takto sjednaná zkušební doba je v souladu se zákonem. Jelikož vaše dcera byla přijata do pracovního poměru na pozici vedoucí směny, tzn. na pozici vedoucího zaměstnance, kdy je oprávněna stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, může
mít ve smlouvě sjednanou zkušební dobu až ve lhůtě šesti měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru.
K tomu bych rád doplnil, že pokud by zaměstnanec nebyl přijat do pracovního poměru na pozici vedoucího zaměstnance,
zkušební doba by v takovém případě mohla být sjednána maximálně na tři měsíce.
Na vaše otázky odpovídá advokát Mgr. Petr Žižka
Jeho advokátní kancelář najdete na adrese: Plzeň, Sedláčkova 209/16
www.akzizka.cz
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Barbara Bradford
Pauline Peters		
Sonja Chihaoui		
Alena Jakoubková
Halina Pawlowská
Kate Russell		
Jan Bauer		
Dominik Dán		
Michaela Klevisová
Antonín Jirotka		
Michal Sýkora		
Michael Finkel		
Alex Lake		
Cambria Brockman
David Gordon		
Josef Klíma		

Pánem svého osudu
Cedrový dům
Ztracená v Galábii
Přišla třetí blondýna
Zážitky z karantény
Má temná Vanessa
Na straně českého krále
Nevinným se neodpouští
Drak spí
Blues pro žlutého psa
Nejhorší obavy
Poustevník
Kate musí zemřít
Řekni mi všechno
Vyhazovač
Šarlatán

Karen White		
Kristin Harmel
Eva Bešťáková
Lucie Šilhová		
Klára Kubíčková
Lucie Hlavinková
Radek Jaroš
Martin Šulc		
Michael Třeštík
Hynek Vilém		
Hana Kobulejová
Sue Bentley		
Zuzana Francková
Holly Webb		
Pavla Šebková		
Jana Vaněčková

Sny o pádu
Počkej na mě v Paříži
Divoké léto Jáchyma Šebka
Svedu to na tebe
Stíny vichrovského kláštera
Apatykář
Nahoru na horu
Životní příběh Jana Mikoláška
Katka
Ztratil pejsek trenýrky
Bajky z podhůří i vísky
Kouzelné štěňátko
Vítěz bere vše
Koníkova záhada
Něco vymyslíme, Jonáši!
Co má poznat správný Čech

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
PO DOBU PLATNOSTI AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ KNIHOVNA OTEVŘENA V OMEZENÉM REŽIMU.
PRO VÝMĚNU KNIH JE PŘEDEM NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA - 773 278 578.
KNIHY BUDOU PRO ČTENÁŘE PŘIPRAVENY VŽDY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU (10:00-15:00).

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 19. října 2020

Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Pobočnému spolku ZO AVZO Mirošov na nákup barev a uhlí a podpis veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov a Pobočným spolkem ZO AVZO Mirošov
2.
podpis smlouvy o dílo na zpracování PD pro provádění stavby: „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Mirošov II.
etapa“ mezi městem Mirošov a společností Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha
3.
podpis SOD na získání PD pro stavební povolení na stavbu: „Chodník Dobřívská ulice, Mirošov“ mezi městem Mirošov a
společností Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň
4.
opravu příjezdové komunikace do areálu MŠ Mirošov za cenu 342.769,18 Kč vč. DPH
5.
společnost ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí k dodávce ICT zařízení pro potřeby ZŠ Mirošov za nabídnutých
podmínek a podpis kupní smlouvy
6.
podpis smlouvy o dílo městem Mirošov a společností Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, Praha na zpracování změny č. 3
Územního plánu Mirošov
7.
podpis pojistných smluv – autopojištění NAMÍRU mezi městem Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní
665/21, Praha na pojištění nákladních automobilů Tatra 815-7, Tatra 815-2 a Mercedes-Benz Sprinter
8.
podpis smlouvy o reklamě a propagaci č. 4102235412 mezi městem Mirošov a společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha
9.
provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov, která bude zaměřená na účelné využití příspěvku
od zřizovatele za rok 2019
10.
nákup vánočních dárků pro opatrovance za cenu cca 200 Kč na jednoho opatrovance
11.
poskytnutí „vánočních“ poukázek či balíčků ve výši 400 Kč občanům města Mirošov dle kritérií upravených v roce 2017
12.
zpracování žádostí o dotace z MMR společností BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha na bezbariérovost
městského úřadu a na rekonstrukci městského úřadu za nabídnuté ceny
13.
znění výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy objektu
MěÚ Mirošov“
14.
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“
15.
administraci veřejné zakázky „Úprava náměstí Míru – II. etapa, Mirošov“ společností MAZEPPA s.r.o., Barrandova
404/28, Plzeň za nabídnutou cenu
16.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 631/2 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny
do 09.11.2020 do 14:00 hodin veřejné výzvy k podání nabídky na akci: „Mirošov – úprava prostoru náměstí kolem kostela
sv. Josefa“ s tím, že nabídky budou na MěÚ předloženy do 05.10.2020 do 12:00 hodin
Listopad 2020
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Rada města stanovuje:
1.
prodejní cenu kalendáře na rok 2021 ve výši 100 Kč/ks vč. DPH
Rada města souhlasí:
1.
s proplacením částky 18.450 Kč za výměnu lina v nájemním bytě (služební byt)
2.
s prezentací města Mirošov v příloze Rokycanského deníku Vánoční města
3.
s navýšením příspěvku města Mirošov na svoz kontejnerů na použitý textil ve prospěch společnosti Dimatex CS spol s r.o.,
Stará ul. 24, Stráž nad Nisou ve výši 400 Kč/kontejner/rok rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
Rada města určuje:
1.
pí Lenku Daníčkovou a pí Jaroslavu Kolářovou k provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov
se zaměřením na účelné využití příspěvku od zřizovatele za rok 2019
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 2. listopadu 2020
Rada města schvaluje:
1.
veřejnou výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Návrh úpravy náměstí Míru –
II. etapa, Mirošov“ vč. zadávací dokumentace a SOD
2.
podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Mirošov a společností CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Praha o umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.p.č. 2389 v k.ú. Mirošov
3.
podpis smlouvy o zřízení VB č. IV-12-0013962/VB/001 Mirošov, RO p.č. 1698/15, kNN mezi městem Mirošov a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
4.
opravu kanalizace pod železničním přejezdem z důvodu havarijního stavu (podvrt ucpané kanalizace a osazení šachet)
provozovatelem veřejné kanalizace ve městě Mirošov
5.
podání žádosti o dotaci na MMR ČR na projekt Rekonstrukce budovy městského úřadu dle dotačního titulu Podpora obnovy a
rozvoje venkova do podtitulu 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
6.
podání žádosti o dotaci na MMR ČR na projekt školního hřiště dle dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova do
podtitulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
7.
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč sociálnímu družstvu Diakonie Broumov, Doležalova 1021, Praha
Rada města souhlasí:
1.
s navrženou výší odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Mirošov za celoroční činnost
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
prodej části pozemku p.p.č. 631/2 v k.ú. Mirošov
2.
podání žádosti o dotaci na bezbariérový přístup a výtah v budově městského úřadu na MMR ČR

Vítání občánků 2020

Opatření proti šíření koronaviru nám v letošním roce opakovaně zabránila, abychom naše nové občánky přivítali slavnostně a dle tradice na Zámku Mirošov. Prosíme rodiče dětí narozených v roce 2019, kteří si dárek města Mirošov ještě nevyzvedli, aby tak učinili na matrice MěÚ. Vyzvednutí je možné kdykoliv po dohodě na tel. 371 121 479 nebo 724 709 339
(Svobodová).
Bc. Jana Svobodová - matrikářka
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Tisk KC Solid, ulice Míru 16, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 462, fax: 371 722 554, e-mail: tisk@kcsolid.cz, Sazba: Radka Nová
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