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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
nacházíme se na konci
roku 2020. Roku, který navždy bude v historii zapsán
jako rok, ve kterém se v našem okolí objevil neviditelný a zákeřný vir. Do našeho
života přinesl obavy, strach a
bohužel i smutek. Ovšem přinesl také lidskou soudržnost
a víru v boji proti zákeřnému nepříteli. Všem, kteří
pomáhají ostatním, patří veliké poděkování a není
třeba je jmenovat, protože každý sám za sebe ví, co
pro druhé a tím i pro sebe vykonal. Važme si toho a
těšme se na dobu, kdy se budeme moci setkat, obejmout a radovat se z každodenního kontaktu s rodinou, sousedem nebo kamarádem. Ta doba musí přijít
a ona určitě přijde!
Konec roku je vždy ve znamení Vánoc. Přál bych
všem, aby letošní Vánoce byly takové, jako nám
kreslil malíř Josef Lada. Vánoce plné sněhu, radosti
a tradičních aktivit. Dlouho jsme takové Vánoce nezažili a musím říci, že většinou jsem zažil „Vánoce
na blátě“. Snad tomu tak letos nebude a zažijeme radost ze zasněžených polí, luk, zahrad a střech domů.
Víte, jedny takové Vánoce si pamatuji a je to bezmála padesát let, kdy na Štědrý večer mě po večeři
odvedla babička k oknu do ložnice a já viděl padající
sníh, který se leskl a třpytil. A když jsem slyšel cinkání zvonečku, tak jsem tehdy i toho Ježíška viděl,
jak nese dárky pod stromeček. A opravdu pak v obývacím pokoji dárky pod stromečkem byly. To bylo
radosti a vzpomínat na to budu stále!
Vážení, dovolte mi, abych vám popřál radostné a
klidné vánoční svátky. A do následujícího roku 2021
hodně síly a pevné zdraví bez strachu i obav.

zdroj foto: Pixabay

Město Mirošov děkuje Vojenským lesům a statkům
ČR, s.p., Lesní správě Mirošov za darování
vánočního stromu, který v adventní době zdobí
mirošovské náměstí.

S přáním všeho nejlepšího

Vlastimil Sýkora

Mirošovské střípky
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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
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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Informace Městského úřadu Mirošov
V souladu s ustanovením vlády ČR č. 398, o přijetí krizového opatření, ze dne
08.10.2020 omezuje MěÚ Mirošov s účinností
od 12.10.2020 rozsah úředních hodin:

Pondělí		
Středa		

12:00 – 17:00 hodin
08:00 – 13:00 hodin

V úterý, čtvrtek a pátek bude MěÚ veřejnosti uzavřený.
V urgentním případě je veřejnosti umožněn přístup po telefonické dohodě
s příslušným zaměstnancem MěÚ.

Připravuje se nový zákon o odpadech
Všichni občané asi vědí, že Parlament ČR aktuálně projednává novou odpadovou legislativu. Počítá se s tím, že od nového roku 2021 budeme mít nový odpadový zákon.
Účelem nového zákona je s principem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného
rozvoje dosáhnout snížení odpadů, které jsou ukládány na skládku, a umožnit přechod
k oběhovému hospodářství. Hovoří se o tzv. cirkulární ekonomice. Od r. 2030 bude
zakázáno ukládat odpady na skládku, tj. ty odpady, které jsou opakovaně využitelné. Do
rámce „využitelného“ odpadu patří odpad recyklovatelný nebo i jinak využitelný např.
energeticky. U odpadů, které se i nadále na skládku budou ukládat, dochází k navýšení
ceny za skládkování. Nejedná se o úplný zákaz skládkování, jak se mnozí domnívají, ale
o zamezení vstupu využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky.
Je samozřejmě více než zřejmé, že nový zákon o odpadech bude mít vliv na odpadové
hospodářství obcí. Hovoří se o tom, že bude nutné radikálně snižovat produkci komunálního odpadu a plastových obalů, ale na druhé straně i vyrábět udržitelné výrobky,
které se budou moci využívat opakovaně. Jedním z nově navrhovaných opatření ke
zvýšení recyklace je zavedení „třídící slevy“ pro obce, tedy úlevy ve vztahu k poplatku
za ukládání komunálního odpadu. Tento mechanismus by měl obcím umožnit reagovat
na rostoucí výši poplatku za skládkování odpadu.
Pro obce tak vzniká nová povinnost – a to zajistit, aby se recyklovatelné složky soustřeďovaly odděleně a tvořily určitý podíl z celkového množství komunálních odpadů.
V roce 2025 minimálně 55-60 % z celkového množství komunálních odpadů a v roce
2035 již 65-70 %. Motivačním prvkem pro obce má být právě „třídící sleva“. Tato sleva
se váže na množství odděleně soustřeďovaných odpadů v jednotlivých letech. Na druhé
straně může být obec sankcionována za nedostatečné třídění.
Naše obec nese nemalé náklady za svoz a likvidaci odpadů. Přesto, že občané platí
nyní poplatek 600 Kč za rok, obec dále za směsný komunální odpad doplácí cca 230
Kč ročně na každého občana. Musí to být ale stát, který nám vytvoří dostatečný prostor
formou legislativy a dotační podpory. Vedení obce potom musí informovat občany o
připravovaných změnách a hledat pro ně motivaci, aby podíl směsného komunálního
odpadu v černých popelnicích klesal.
Občané jsou dle mého názoru natolik uvědomělí, že sami nechtějí zahrabávat odpadky pod zem či je prohánět komínem. I my, občané, si uvědomujeme, že je lepší odpadům
dát další život a vyrábět z nich zase nové lepší výrobky a to pořád dokola. Všichni jistě
chápeme, že nejdůležitější je prevence vzniku odpadů, a tedy nejlepší odpad je ten, který
nevznikne!
Krásné a klidné vánoční svátky všem bez naplněných černých popelnic.
Ing. Zuzana Sazimová

Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi města Mirošov p. Sýkorovi
a dobrovolným hasičům za jejich práci a dezinfekci celého mého rodinného
domku.
Jarmila Eichlerová
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Těšíme se na zimu
Čekání na příchod nejchladnějšího ročního období jsme spolu s dětmi zahájili na sv.
Martina.
Povídali jsme si o jeho životě a dobrých skutcích, legendu jsme si společně s dětmi i zahráli.
Zima klepe na dveře a my jsme opravdu nezaháleli. Třída brzy voněla po svatomartinských rohlíčcích. To byla dobrota! Také jsme se pustili do tvorby pravých
zimních dekorací.
Zima bude po roce, ať už tu jsou Vánoce....
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

Prosinec 2020
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Mirošovští střelci v roce 2020 nezaháleli
V lednu se naši členové zúčastnili hned dvou soutěží v Dnešicích – z velkorážné pistole a ze vzduchovky. V únoru pak naši
střelci absolvovali dvě soutěže v Dnešicích (vzduchovka), jednu v Mýtě (lovecká malorážka) a jednu ve Spáleném Poříčí
(velkorážná puška, velkorážná pistole).
Hned počátkem února uspořádali mirošovští střelci soutěž nazvanou ÚNOROVÝ BLACKOUT. Střílelo se potmě na terče, které při první disciplíně vstoje byly osvětleny vždy šest sekund na jednu ránu, celkem se střílelo deset ran, ve druhé disciplíně vsedě s oporou obou loktů na celkem šest malých terčíků po svou ranách. Terče byly vždy osvětleny na čtyři sekundy
na jednu ránu. Zvítězil Viktor Houdek s 215 body, druhý byl Jan Kebrle s 206 body a třetí Luboš Rožánek s 203 body. V kategorii žen byla nejlepší předsedkyně střeleckého klubu Monika Zizlerová. V žákovské kategorii zvítězila Nela Houdková.
Počátkem března jsme jeli střílet loveckou malorážku do nedalekých Jinec. V účasti na okolních závodech i v pořádání
vlastních soutěží nám zabránil koronavirus, a to až do poloviny května. Teprve pak jsme mohli vyrazit na závody do Dnešic
(velkorážná pistole). 30. května jsme pak uspořádali MIROŠOVSKÝ BIKEBIATLON, na trati „Amatéři“ 13 km 1. Viktor
Houdek 2. Monika Zizlerová, na trati „Profíci“ 27 km 1. Luboš Rožánek, 2. Jan Kebrle, 3. Patrik Fair.
V červnu jsme se zúčastnili Dnešické mušky (velkorážná pistole), sportovní pistole v Holoubkově, lovecké malorážky v Jincích a lovecké malorážky v Holoubkově. Počátkem července jsme pak uspořádali další soutěž – MIROŠOVSKÝ BIKEBIATLON. Houdkovi
ulovili zlaté medaile (viz foto). V kategorii dospělých
zvítězil Viktor Houdek, druhá Monika Zizlerová, třetí
Josef Štochl. V kategorii žáků brala zlato Nela Houdková (viz foto)
V červenci jsme se pak zúčastnili i soutěží v okolí,
např. lovecká malorážka ve Spáleném Poříčí, lovecká
malorážka v Klatovech.
Na konci července jsme pak uspořádali další soutěž, a to oblíbenou STŘELBU NA
KOVOVÉ SILUETY. Střílelo se vstoje bez opory ze vzduchové pušky. První disciplína – střelba na kovové kachny na vzdálenost 10 m. Druhou disciplínou byly dvě
rány na 7 m vzdálené kuře, dvě rány na 9 m vzdálené prase, dvě rány na 12 m vzdálené
siluety krocana a dvě rány na 17 m vzdálené siluety berana. Třetí disciplínou pak byla
střelba z 15 m na kovové siluety na šest různých kovových siluet (po jedné ráně na
každou siluetu). Od součtu zásahů byl odečten čas vydělený dvěma. Zvítězil tak Viktor
Houdek s 50 body následován Monikou Zizlerovou se 49,5 bodu, dále Mašek, Trykar,
Bauer. V žákovské kategorii první Nela Houdková.
V srpnu jsme stihli odstřílet loveckou malorážku v Hlavňovicích, Přeštickou mířenou (velkorážná pistole), loveckou ve Spáleném Poříčí i Klatovského srnce z lovecké malorážky.
Počátkem září jsme na mirošovské střelnici uspořádali MEMORIÁL PETRA KUŘILA jako vzpomínku na našeho dlouholetého rozhodčího. Střílelo se na siluety a na čas stejně jako na červencové soutěži. V kategorii dospělých zvítězil Viktor
Houdek před Miroslavem Trykarem a Monikou Zizlerovou, v žákovské kategorii zvítězila Markéta Bažantová před Nelou
Houdkovou (viz foto obě žákyně s pořadatelkou).
V polovině září jsme pak uspořádali NOČNÍ STŘÍLENÍ, první
disciplína se střílela v čase šesti sekund, druhá v čase čtyř sekund,
kdy byly osvětleny jednotlivé terče vždy jen určenou dobu. V kategorii mužů zvítězil Viktor Houdek před Lubošem Rožánkem a Petrem Bláhou, v kategorii žen Monika Zizlerová před Jitkou a Terezou
Maškovými, v kategorii žáků zvítězila Nela Houdková před Markétou
Bažantovou.
V nedalekých Jincích jsme se v září ještě zúčastnili soutěže ve střelbě ze samopalu.
Počátkem října jsme na střelnici uspořádali SOUTĚŽ VE STŘELBĚ NA SILUETY (viz foto na druhé straně) u příležitosti sedmdesátých narozenin Tondy Nevady Bauera, dlouholetého člena našeho střeleckého klubu, obětavého pořadatele a našeho kamaráda. Zastřílet si i
popřát oslavenci přijelo rekordní množství střelců. V kategorii mužů
zvítězil Viktor Houdek před Petrem Bláhou a Radkem Sovadinou,
v kategorii žen pak měly stejně zásahů, a o první místo se tedy dělí
Monika Zizlerová a Jitka Mašková před Terezou Maškovou a Pájou
Dolejšovou. Po vyhlášení výsledků se uskutečnil i vložený závod, kdy
se střelci snažili deseti výstřely dosáhnout součtu co nejblíže 70.
4

Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Vloženého závodu se zúčastnilo celkem dvanáct střelců, z nichž
pět dosáhlo rovných sedmdesáti bodů a za odměnu jim náš oslavenec potřásl pravicí.
V polovině října se pak odehrála soutěž MIROŠOVSKÝ ZAJÍC, kdy první disciplínou byla střelba vsedě s oporou obou loktů
na terč běžícího zajíce, druhou disciplínou střelba vstoje s oporou
na terč běžícího zajíce a třetí disciplínou střelba vstoje bez opory
na terč sedícího zajíce, vše na desetimetrovou vzdálenost. V dospělých zvítězil Viktor Houdek před Monikou Zizlerovou a Antonínem
Bauerem, v žácích Nela Houdková před Markétou Bažantovou.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Mirošovští hasiči pomáhali i v listopadu
Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností
hasičů v Mirošově, a to za měsíc listopad.
2. 11. po 17. hodině naše jednotka vyjela provést dezinfekci do
léčebny na Janově. Za použití motorového a ručního postřikovače
jsme provedli dezinfekci chodeb, jídelen a jiných prostor. Vše probíhalo v ochranných prostředcích.
3. 11. v podvečer, jsme byli opět dezinfikovat v léčebně na Janově. Za použití motorového a ručního postřikovače jsme provedli
dezinfekci lékařských pokojů, vyšetřoven, sesteren, výtahů a sociálních zařízení. Také v zasažených pokojích byl použit Ozonizér.
Vše probíhalo v ochranných prostředcích, maskách a ochranných
štítech.
4. 11. vyjela naše jednotka do Domova Harmonie na žádost ZZS
Rokycany na pomoc s transportem obézního pacienta do sanitního vozu.
13. 11. v pátek odpoledne jsme dezinfikovali rodinný dům v Mirošově. Vše probíhalo v ochranných prostředcích, maskách
a ochranných štítech.
17. 11. dopoledne jsme na žádost starosty města a ředitele školy dezinfikovali školku z důvodu nákazy COVID. Vše probíhalo v ochranných prostředcích, maskách a ochranných štítech.
27. 11. odpoledne vyjela naše jednotka k dezinfekci MŠ na Janově
z důvodu nákazy COVID. Vše probíhalo v ochranných prostředcích a
ochranných štítech. Za použití motorového postřikovače a dvou ručních
postřikovačů jsme provedli dezinfekci určených prostorů.
Naši členové pravidelně pečují o techniku aby byla provozuschopná
a připravena kdykoliv pomoci občanům nejenom města Mirošov, ale i
občanům okolních obcí. Dále provádíme pravidelné kondiční jízdy s
naší technikou.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů prostřednictvím Mirošovských
střípků přeje všem občanům a zaměstnancům města Mirošov hodně
štěstí, pohody a hlavně hodně zdraví v roce 2021.
Martin Dolák
Prosinec 2020
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První výšlap roku 2021
Vážení spoluobčané, na začátku adventního času došlo k částečnému uvolnění protiepidemických opatření. Další vývoj bohužel nelze předvídat, a to jak z hlediska shromažďování při sportovních akcích, tak i využívání restauračních zařízení. Proto
vás nyní není možné pozvat na tradiční První výšlap roku 2021.
Když nám nepřejí vnější okolnosti, navrhujeme vám dle možností realizovat individuální výšlap počátkem roku. Věříme,
že tento výpadek roku 2021 bude při našem setkání 2. ledna 2022 jen vzpomínkou na nepříjemnou dobu předchozích let.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a brzký návrat k běžnému životnímu stylu.
Taťána a Miloš Tučkovi

Klub důchodců mimo provoz
Letošní rok nám přinesl nemilé překvapení, které nás omezilo v rozletu jak na jaře, tak znovu na podzim. Přesto se nám podařilo uskutečnit šest výletů za přírodními krásami Čech.
Návštěvu divadla Radka Brzobohatého v Praze však stále odkládáme. Divadlo nám zaslalo voucher (poukaz) na zaplacenou částku s platností do konce října roku 2022. Až bude vhodná situace k návštěvě, znovu vybereme představení a za voucher si koupíme nové vstupenky. To znamená, že současné vstupenky můžete zahodit. Seznam zájemců zůstává v platnosti,
bude se aktualizovat.
Naše obvyklé novoroční setkání se také nekoná, sejdeme se někdy později.
Ráda bych ještě vyjádřila poděkování vedení města za vydatnou podporu činnosti klubu, díky které máme za málo vlastních peněz hodně potěšení.
A nakonec mi dovolte popřát vám všem dobré zdraví, čiperné tělo a chuť na cestování i v příštím roce.
Irena Kolářová
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Suzanne Enoch		
Hana Hřebejková
Alex Brown		
Lisa Jackson		
Patricia Cornwell
Jan Bauer		
Martin Nesměrák
Bernard Cornwell
Miroslav Macek
Alan Hlad		
Lee Child		
Wojciech Dutka
Robert Karjel		
Danielle Steel		
Barbora Šťastná
Tanya Valková		

Všude samý Skot
Ať žijí padesátnice
Pohlednice z Itálie
Paranoia
Chaos
Vraždící golem
V obležení
Meč králů
Saturnin zasahuje
Dlouhý let domů
Spravedlnost
Černá a purpurová
Africká mise
V nemilosti
Hezčí svět
Arabská princezna

Martina Cole		
James Patterson
Douglas Preston
Veronika Černucká
Petr Bým		
Jakub Venglář		
Peter Mayle		
František Švamberk
Kay Pollak		
Andrea Reitmeyer
Monika Nikodemová
Ivana Fexová		
Pavel Brycz		
Megan Rix		

Bez lítosti
18. rukojmí
Ztracené kosti
Valčík pro mrtvé
Vražda v nemocnici
Místa, kam se nechodí
Provence od A do Z
Lovy a doprovody po Brdech
Žádná setkání nejsou náhodná
Mlsný ježek Toník
Panda Fanda
Dobrodružství Fany a Beryho
Česnek útočí, se vším zatočí
Domov U Huňatých tlapek

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
KNIHOVNA BUDE OD 21. 12. DO 31. 12. 2020 UZAVŘENA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘEJE VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A POHODY V ROCE 2021.

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 23. listopadu 2020

Rada města schvaluje:
1.
uzavření Mateřské školy Mirošov od 24.11.2020 do odvolání
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 30. listopadu 2020
Rada města schvaluje:
1.
znění veřejné výzvy na výběr projektanta na zpracování PD na zokruhování vodovodu U Sádek ve stupni DUR + SSP, projektové dokumentace ve stupni DPS vč. rozpočtu s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 30.12.2020 do 12:00 hodin
2.
zavedení dovážky obědů pro občany města Mirošov
3.
komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy MěÚ Mirošov“ v tomto složení: Ing. Cvikl, pí Krátká,
Ing. Sazimová, náhradnice Mgr. Honzíková
4.
komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky: „Úprava náměstí Míru – II. etapa“ v tomto složení: Ing. Cvikl, pí Krátká, Ing.
Sazimová, náhradnice Mgr. Honzíková
5.
podpis dohody o provozování veřejného pohřebiště v roce 2020 mezi městem Mirošov a městem Hrádek
6.
podání žádosti o dotaci na vodohospodářskou infrastrukturu ze SFŽP do programu 2/2018 – 1.6 Zdroje vody – 1.6.A Průzkum
7.
podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí pomoci při mimořádných a krizových situacích mezi Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace a městem Mirošov
8.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0015063/1 Mirošov, RO, Dobřívská, p.č. 2385/2, kNN mezi městem
Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
9.
příjem dotace na krytí výdajů souvisejících s přípravou sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 od MF ČR
10.
podpis dodatku č. 14 ke Smlouvě o zneškodnění komunálního odpadu uzavřené mezi městem Mirošov a společností Marius
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové
11.
podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Mirošov a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24,
Svárov
12.
podpis dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku gastro vybavení uzavřené mezi městem Mirošov a společností Zich a spol.,
s.r.o., Na Štěpníku 32, Černožice
13.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014181/VB001 Mirošov, RO, U Cihelny, E33, kNN mezi městem Mirošov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
Prosinec 2020
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14.
15.
16.

I. rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2020
navýšení částky 50.000 Kč na peněžité dary pro aktivní členy JSDH o 30.000 Kč pro členy, kteří se aktivně podíleli na činnostech souvisejících s bojem proti Covid-19
poskytnutí peněžitého daru jednotlivým členům JSDH Mirošov a podpis darovacích smluv

Rada města souhlasí:
1.
s obsahem dopisu, který reaguje na otázky z petice proti záměru a realizaci stavby víceúčelové sportovní haly, a s jeho zasláním
všem občanům, kteří jsou pod peticí podepsáni
2.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala dar 100 l desinfekčního přípravku od společnosti SIM Technologies
s.r.o., Zahradní 173/2, Plzeň
3.
s nákupem vleku pro potřeby údržby veřejných prostranství
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
petice proti záměru a realizaci stavby víceúčelové sportovní haly
2.
výroční zpráva o činnosti ZŠ Mirošov
3.
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2020
4.
vydání změny č. 2 územního plánu Mirošov
5.
zápis z jednání kontrolního výboru
6.
zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu města Mirošov na rok 2021 a návrhu střednědobého rozpočtového výhledu města Mirošov na roky 2022-2023
Rada města vydává:
1.
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.12.2020
2.
Plán rozvoje sportu města Mirošov

Město Mirošov děkuje všem
zaměstnancům
města, partnerům i občanům za práci pro naše město,
kterou vykonali v roce 2020
a přeje všem pevné zdraví a
mnoho úspěchu v následujícím roce 2021.
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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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