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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
možná očekáváte, že budu reagovat na článek z minulých střípků od kolegyně zastupitelky Lenky Šímové.
Reagovat ovšem nebudu. A proč? Není důvod si prostřednictvím tohoto měsíčníku vyříkávat, co je demokratické, co je správné a prospěšné pro město i občany a také na to není nyní čas. Jsou mnohem důležitější
záležitosti, které nás čekají a tomu se budu věnovat. Od loňského roku je město Mirošov velice úspěšné
při získávání finančních prostředků z různých dotačních titulů a je třeba věnovat veškerou energii na jejich
využití. O přístavbě základní školy již víte. Stavebně je přístavba dokončena a v průběhu prázdnin dojde
k dodání nového vnitřního vybavení odborných učeben i ostatních prostorů. Věřím, že vše proběhne tak,
že od září budou žáci i učitelé využívat nové prostory naší školy. Další dotaci jsme získali na bezbariérové úpravy budovy
mateřské školy, kdy od počátku prázdnin je již realizovaná přístavba osobního výtahu, stavební úpravy vstupů, parkovací
místa a zpevněný přístup pro dojíždějící děti s rodiči od parkoviště u sokolovny. V průběhu měsíce června jsme obdrželi
skvělou informaci z Ministerstva financí, že město bylo úspěšné v podané žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020,
a to na přístavbu budovy mateřské školy ve výši 14,8 mil. Kč. Jedná se o přístavbu učebny se sociálním a stravovacím zázemím. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci na letošní rok, byly okamžitě zahájené přípravné práce pro výběr zhotovitele s
předpokladem zahájení stavebních prací v září letošního roku. Z tohoto důvodu bude od počátku školního roku 2020/2021
přesunut kompletní provoz mateřské školy do areálu základní školy, tj. do stávajícího pavilonu I. stupně. Jedná se sice o nepříjemné opatření, ale při realizaci přístavby školky by nemohla být zajištěna kvalitní, standardní a hlavně bezpečná výuka
předškoláků. Po realizaci přístavby pak v areálu mateřské školy vybudujeme přírodní výukovou zahradu, která byla navržena učitelkami a vedením mateřské školy a na kterou město získalo také
dotaci. Město Mirošov pak bylo úspěšné při získání dotace na II. etapu
Město Mirošov - společenská komise
zve na divadelní večer s komedií
úpravy náměstí, tj. vybudování chodníku kolem budovy knihovny, kostela, radnice až ke křižovatce s ulicí Skořická. Dotace byla městu Mirošov
přidělena i na zateplení budovy Městského úřadu a v letošním roce ještě
požádáme o dotaci na vnitřní bezbariérové úpravy, tj. vestavění výtahu a
bezbariérového WC tak, aby kompletní stavební úpravy radnice mohly
být zahájeny v roce 2021. Město Mirošov podalo žádost o dotaci na stavební úpravy hasičské zbrojnice (přístavba skladu, sušáku hadic, vnitřní
stavební úpravy s centrálním teplovodním vytápěním) a je veliká pravhraje
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Určitě chápete, že je třeba se soustředit na to, abychom využili finanční
možnosti, které se nám nyní naskytly. Držte nám palce!
Vlastimil Sýkora
Mirošovské střípky

Štěpánka skálová
martin "dandy" Švec
lada heřmanová
Tomáš tůma
jana turjanicová
Představení je poděkováním města všem občanům, kteří
koronavirovou krizi prožili v první linii.
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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.: 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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Při výletech po okolí Mirošova lze i soutěžit
Léto, rodinné výlety a soutěž, která zve na zajímavá místa z celého Plzeňského kraje. To
je Prázdninová štafeta, jíž se i letos účastní děti do 18 let či spíše rodiny s dětmi. A protože
mezi zajímavá místa patří i Brdy a okolí Mirošova, najdete mezi padesátkou soutěžních
lokalit i pětici v Brdech či pod nimi.
Stejně jako v předchozích šestnácti ročnících i během toho sedmnáctého v roce 2020
musí děti doložit svou přítomnost na soutěžním místě fotografií, kterou nahrají do systému na webu stafeta.plzensky-kraj.cz. Po prázdninách bude z řad těch, co navštívili alespoň
patnáct míst, vylosováno patnáct šťastlivců, kteří si rozeberou ceny. Mezi ty nejzajímavější
patří například rodinný zájezd nebo vyhlídkový let nad Plzeňskem.
Zajímavá je ale už i samotná nabídka soutěžních míst a zážitkem je už jen jejich návštěva
s rodinou, ať už leží v Brdech či mimo ně. V okolí největšího českého vnitrozemského pohoří jde
hlavně o rozhledy. Na západním úpatí Brd můžete
svým výletem soutěžit, pokud vyrazíte na rozhlednu na Kotli nad Rokycany nebo na novou rozhlednu Šťastná věž na kraji Spáleného Poříčí. Ve výčtu
2020
soutěžních míst nemůžou chybět dvě brdské perly – Padrťské rybníky, jejichž okolí mimochodem
nabídne také pěkné rozhledy. Rozhled životní můžete získat třeba v Muzeu Středních Brd ve Strašicích nebo v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod
Třemšínem. To reprezentuje jednu letošní novinku
v Prázdninové štafetě – kromě šestačtyřiceti míst
v Plzeňském kraji nově zve i ochutnávku okolních
regionů. Léto, rodina a výlety – to je Prázdninová
štafeta. Kompletní přehled soutěžních míst, pravidla i další potřebné informace najdete na internetových stránkách soutěže stafeta.plzensky-kraj.cz.
Mgr. Pavel Žižka

Jak to vidím já
Vážení občané, koncem roku 2018 jsem se díky vašim hlasům stala členkou zastupitelstva města Mirošova. Na práci jsem se těšila. Vždyť jsem dostala možnost ovlivnit dění, vzhled a život ve městě, které je mým domovem a které mám ráda. A kde žít
chci i nadále. V zastupitelstvu i radě města pracuji více než rok a půl a zažila jsem
mnohé radosti, starosti, rozčarování i zklamání. V poslední době se facebookové
stránky města a Mirošovské střípky staly platformou, kde je možné si vyříkat různé
věci či sdělit svůj pohled na danou problematiku. Dovolte mi tedy, abych přidala
svůj ryze osobní názor na práci zastupitele.
Celkem je nás v zastupitelstvu 15. Patnáct, kteří máme rozdílné názory, vidíme
věci ze svého pohledu, předkládaným návrhům přikládáme tu menší či větší význam, chceme to, co zase nechtějí druzí nebo naopak. Každý máme svou pravdu,
své plány, svá přesvědčení ….. Ale musíme spolu pracovat. Když jeden táhne čehý
a druhý hot, výsledkem je nula. A nula není dobrá pro Mirošov. A to si každý musí
uvědomit!
Demokracie je, když se dohodne většina a ostatní to akceptují. Proto se na zastupitelstvu hlasuje. Každý má právo hlasovat podle svého vědomí a svědomí, ale
měl by vědět, proč ruku zvedne nebo nezvedne. Měl by mít informace a nepodléhat
emocím. Mnozí z nás volají po tom, ať jsou jim veškeré možné a dostupné informace
předkládány. Ano, to je možné, ale je to jen jedna z cest. V tomto případě dostanete
to, co vám je druhý schopen nebo ochoten poskytnout. Mně to třeba nestačí. Pro mě
je přirozenější i ta cesta druhá – a to, že si další informace sháním, vyhledávám, poptávám se, vypisuji, ukládám, dělám si přehledy, tabulky, zakládám šanony... Přesto
nevím všechno, přesto to mnohdy nestačí. Ono to známé „vím, že nic nevím“ platí.
A čím více se do práce zastupitele dostávám, tím více zjišťuji, že řídit město není věc
jednoduchá. Vyžaduje nejen znalosti, informace, přehled, zkušenosti, ale i pracovní
nasazení, zdravý selský rozum, nutnost dělat kompromisy, i když je dělat nechci,
pevné nervy a občas možná i něco jako „hroší kůži“.
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

A jediná východiska pro mě osobně, ke kterým jsem dospěla po téměř dvou letech
ve funkci a kterými se snažím řídit, jsou následující 4 body:
- Nehodlám politikařit a přiklánět se na jednu či druhou stranu, já jsem já!
- Každý problém či návrh si promyslím, zaujmu k němu stanovisko podložené argumenty, získanými informacemi atd. a pak se na tomto základě rozhodnu, jak
budu hlasovat.
- Nestydím se změnit názor, pokud mě jiný kolega argumenty přesvědčí,
moje pravda nemusí být vždy ta správná a jediná.
Zvítězit má zdravý rozum a lidi se přece spolu vždy domluví, když chtějí a když jde
o dobrou a rozumnou věc.
A ze všeho nejdůležitější pro mě je, abychom žili v krásném městě, kde bude
fungovat vodovod a kanalizace, děti se budou učit v krásné nové škole, občané navštěvovat moderní městský úřad, po práci nebo o víkendu relaxovat v parku a zeleni,
ve sportovních moderních areálech či na dětských hřištích. Ve městě, kde budeme
mít pěkné silnice, bezpečné chodníky, parky a květiny, lavičky, restaurace a kavárničky…. A o to bychom měli usilovat všichni společně. A bez zbytečného odkladu.
A o tom, jak se nám to daří či nedaří, vás budu informovat i nadále. Ale jste to vy,
občané, kteří jste konečnými kritiky, příznivci či soudci našich kroků. Nebojte se
nám sdělit, jak to zase vidíte vy. Děkuji vám za to.
Ing. Zuzana Sazimová

Vodní hamr v sousedním Dobřívě už znovu vítá návštěvníky
Téměř tři roky jsme chodili okolo a nemohli nakouknout dovnitř. Vodní hamr v
Dobřívě, unikátní technická památka, byl tak dlouho veřejnosti uzavřen. Rozhodně
se tu ale nezahálelo. Ba naopak. Celý objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Na konci
května se konečně vantroky znovu naplnily vodou a otevření nic nebránilo.
Přesně tuto informaci oznámilo Západočeské muzeum v Plzni, pod které národní
kulturní památka patří. Za téměř tři roky tu bylo proinvestováno více jak 15,5 milionu korun. Peníze poskytli Evropská unie prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Plzeňský kraj a Západočeské muzeum v Plzni.
Radovat se mohou nejen návštěvníci a turisté, ale i archeologové. Během oprav
totiž byly zjištěny zcela nové poznatky, které přispěly k prohloubení znalostí o vývoji hamru a o historii zpracování železa na Dobřívsku.
Vodní hamr v Dobřívě nyní funguje ve zkušebním provozu. Slavnostní otevření
bylo, vzhledem k platným omezením, naplánováno na 5. září 2020. Do té doby je tak
možné hamr navštívit za sníženou cenu.

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

Mgr. Pavel Žižka
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Mirošovští hasiči nezaháleli ani v květnu a červnu
Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností hasičů v Mirošově, a to za měsíce květen a červen.
1. 5. došlo k požáru stráně na Janově.
10. 5. naše jednotka vyjížděla k požáru lesního porostu k městu Hrádek. Jednalo se o nedohašené ohniště. Na místě spolu
s námi zasahovali profesionální hasiči z Rokycan a Policie ČR Hrádek u Rokycan.
15. 5. ráno vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě. U odbočky na Štítov havarovalo jedno osobní vozidlo, které se přetočilo na střechu. V automobilu zůstala zaklíněná osoba. Tuto osobu ještě před příjezdem jednotek IZS vyprostil příslušník z
hasičské stanice Rokycany, který jel kolem. Po vyšetření nehody policií jsme vozidlo vrátili zpět na kola a uklidili následky
dopravní nehody.
25. 5. krátce po šesté hodině ranní jsme byli povoláni k dopravní nehodě u obce Pavlovsko. Jednalo se o dopravní nehodu
jednoho vozidla s lehkým zraněním.
V sobotu 23. 5. jsme se sešli na mirošovské střelnici, kde jsme provedli brigádu. Jsme zase o krok blíže k našemu novému
cvičišti požárního sportu.
V rámci prevence před koronavirem (SARS-CoV-2) jsme v neděli 24. 5. provedli preventivní dezinfekci exponovaných
míst u nás v Mirošově. Zaměřili jsme se například na náměstí, vlakové zastávky, nebo také Domov Harmonie a Léčebnu
TRN na Janově. Děkujeme skupině ČEZ za dotaci na prostředky osobní ochrany a také prostředky prevence. Z dotace jsme
pořídili respirátory, motorový postřikovač, ruční postřikovače, dezinfekce, ochranné obleky a mimo jiné i ozonový generátor.
28. 5. naše jednotka zasahovala u požáru chaty v Hrádku u Rokycan.
30. 5. se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení dálkové dopravy vody do koupaliště v Kamenném Újezdě. Cvičení se
dále zúčastnili kolegové z SDH Kamenný Újezd a SDH Raková. Celkem bylo použito 46 hadic typu B.
14. 6. v půl desáté večer vyjíždí naše jednotka k požáru lesního porostu do Spáleného Poříčí. Na místo události jedou obě
naše cisterny. Během příjezdu na místo události, jsme odvolány
operačním střediskem zpět na základnu.
22. 6. vyjela naše jednotka k dopravní nehodě nákladního automobilu, který převážel asfaltovou směs. Nehoda se stala před
obcí Borovno. Na místo události vzlétl i vrtulník LZS Líně, ale
ukázalo se, že jeho pomoc nebude třeba. Jednu osobu s lehčím
zraněním z místa události transportovala ZZS. Likvidace následků nehody bude řešena ve spolupráci s firmou, která náklad převážela.
Toho dne vyjela naše jednotka ještě jednou, a znovu k dopravní nehodě. V půl čtvrté odpoledne jsme byli vysláni k dopravní
nehodě v obci Těnovice. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho
osobního vozu a dodávky. Při nehodě byla lehce zraněna jedna
osoba.
Martin Dolák

Druhý mirošovský čáp dostal vysílačku
Spousta nadšených ornitologů, přírodovědců nebo milovníků jara během
konce zimy sleduje data o cestách čápů a čeká, kdy se na nejvyšším komíně ve městě černobílí elegánové objeví. Takovou sledovací vysílačku
nosí i čáp Míra, který se na Mirošovském komíně vylíhl v loňském roce.
Víme tak například, že zimu přečkal v dalekém africkém Čadu.
I letos museli vyrazit do Mirošova za mladým čápem pracovníci rokycanské záchranné stanice. Stejně jako mláďata v letech předešlých spadl
z hnízda do zástavby a nedokázal se vrátit k rodině na komín. Úplně
stejně jako loňský Míra pak skončil v rokycanské a následně v plzeňské
záchranné stanici živočichů.
Do přírody byl Míra II. vypuštěn v neděli 5. července, a to na Tachovsku, v kraji pro čápy zaslíbeném. Na zádech nosí také batůžek – vysílačku. Tak snad se oběma Mírům bude dobře dařit.
Mgr. Pavel Žižka podle tiskové zprávy
Záchranné stanice živočichů Plzeň
foto: Záchranná stanice živočichů Plzeň
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Svět nekončí za plotem
Mirošov je skvělé místo k životu. Poloha nedaleko krajského i okresního města, na hranici chráněné krajinné oblasti a pod nejvyšším pohořím
vnitřních Čech, dostupnost služeb přímo v Mirošově nebo jeho blízkém
okolí, to všechno spolu s bezpečím a prosperitou České republiky jako
celku dělá z našeho města lokalitu, ke které máme snad všichni pozitivní
vztah.
Naše město budujeme my všichni – jeho obyvatelé. Na jaře byla radost
bloumat mezi zahradami a obdivovat kvetoucí záhony, později pečlivě
střižené trávníky a už se těšíme na barvící se plody v korunách jabloní,
hrušní nebo slivoní. Bohužel krása často končí na hranicích pozemků. Tu
tvoří třeba vysoká betonová zeď a za ní poselství, že co je za plotem, to
majitele zahrady nezajímá. Jak jinak si vysvětlit dvoumetrovou stařinu
trčící z příkopu nebo houštinu větví prorůstající daleko do prostoru, kudy
by měly chodit maminky s kočárky?
Lhostejnost k veřejném prostoru ale nemusí mít vliv jen na estetiku
místa. Její následky mohou být mnohem dalekosáhlejší. V posledních
několika letech nás vysychající příroda odnaučila myslet na jiné projevy
její síly. Deštivý květen a zejména červen ale ukázaly, že vody může být
najednou až moc. Nejvydatnější deště a ničivé záplavy se Mirošovu letos
naštěstí vyhnuly. V budoucnu ale přijít mohou a je třeba s tím počítat.
Ne tak, že bude každý vybaven pytli s pískem a nábytek vystěhuje do patra. Je třeba vnímat, kudy by si cesta měla razit cestu ke korytu
potoka, sledovat, v jakém stavu jsou příkopy a propustky a, není-li vše v pořádku, iniciovat nápravu. Pro řadu obyvatel na Zastávce totiž
může jeden ucpaný propustek na Záborecké znamenat hodně problémů, kterým lze předcházet. Jak rychle si i protipovodňové opatření
umí vzít příroda zpět ukazuje snímek z roku 2014, kdy byly vodoteče v lesích nad Mirošovem čerstvě prohrabány.
Pavel Šiška, Pavel Žižka

Informace z fotbalového klubu FC Mirošov
Již několik let se na konci fotbalového ročníku koná soustředění mládežnických družstev fotbalového klubu FC Mirošov.
Stejně tomu bylo i letos, kdy hráči mladší přípravky, starší
přípravky a mladších žáků byli společně s trenéry na soustředění ve Střelských Hošticích, a to ve dnech 19. - 21.června 2020. Přestože počasí tentokrát tolik nepřálo, účast byla
naopak největší v historii těchto soustředění. Všichni si to
užili a již dnes se těší na zahájení fotbalového ročníku 2020 2021, kdy kromě družstev mladších a starších přípravek bude
v okresních soutěžích reprezentovat náš klub i nové družstvo
mladších žáků.
Roman Štverák

Červenec 2020
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
James Pattesnon Vražedná hra
Karin Lednická Šikmý kostel
Steve Berry Maltézská výměna
Conn Iggulden Válka růží
Lisa Jackson Ochotná zemřít
Amanda Quick Na hraně
Nora Roberts Nový začátek
Markéta Harasimová Doktorka Viktorie
Michal Viewegh Převážně zdvořilý Leopold
Jan Bauer Věčný je jen Bůh
Jaromír Jindra Boj slepého krále
John Boyne Chlapec v pruhovaném pyžamu
Stanislav Češka Smrt místostarosty
Radka Třeštíková Foukneš do pěny

Táňa Keleová Vasilková Slib
Samantha Young Struny lásky
Alex Michaelides Mlčící pacientka
Barbara Cartland Bezcitný hrabě
Markéta Lukášová Vlaštovka v bublině
Barbora Zindelová Tak daleko, tak blízko
Lucie Hlavinková Kdo šije u Podolské?
Tim Weaver Nikdo není doma
Jitka Saniová Pohádky kocoura Šikuly
Zuzana Pospíšilová Skopičiny kocoura Silvestra
Libuše Radová Lišáčkova dobrodružství
Jaroslav Němeček Čtyřlístek a kouzelný klobouk
Francesca Simon Darebák David

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
VÝPŮJČNÍ HODINY V KNIHOVNĚ:
PO 13.00 – 17.30, ÚT 10.00 – 15.30, ST 13.00 – 15.30, ČT 10.00 – 15.30, PÁ
KONTAKT : Eva Rothová - 371 121 482, 773 278 578

zavřeno

Klub důchodců se vrátil k cestování
Mirošovští důchodci konečně vyjeli za novými zážitky. Lanovkou jsme se dostali na Kleť, z rozhledny jsme se rozhlédli po
kraji. Podívali jsme se do kláštera Zlatá Koruna, zdatní se vyšplhali na Dívčí kámen. O týden později jsme se vydali k severu,
v Třebízi poznali něco ze života našich předků. V Lužné, v železničním muzeu, jsme si prohlédli mašinky a vagóny a nakonec v Muzeu US veteránů jsme se potěšili krásnými americkými auty z let 1928-1979.
A budeme pokračovat – 23. 7. východní Čechy, 6. 8. Šumava, 20. 8. Krušné hory, 3. 9. Novohradsko, 25. 9. divadlo. V říjnu
možná ještě Šumava a v listopadu divadlo.
Irena Kolářová
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. června 2020
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
závěrečný účet města Mirošov za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov za rok 2019 a to
bez výhrad
2.
účetní závěrku města Mirošov za rok 2019 a to bez výhrad
3.
směnu pozemků p.p.č. 593/1 o výměře 258 m2, p.p.č. 593/2 o výměře 145 m2, p.p.č. 593/3 o výměře 48 m2, p.p.č.
1842/8 o výměře 64 m2, p.p.č. 1845/15 o výměře 59 m2 a p.p.č.1842/16 o výměře 172 m2 vše v k.ú. Mirošov ve
vlastnictví žadatele za pozemky p.p.č. 607/5 díl „b“ o výměře 1.186 m2 a p.p.č. 607/6 díl „a“ o výměře 845 m2 oba
v k.ú. Mirošov ve vlastnictví města Mirošov s doplatkem 100.000 Kč a podpis směnné smlouvy
4.
zprávu o uplatňování územního plánu Mirošov za uplynulé období 2009-2020, včetně pokynů pro změnu č. 3
územního plánu Mirošov, která bude pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
5.
I. rozpočtové opatření města Mirošov pro rok 2020
Zastupitelstvo města vydává:
1.
jednací řád ZM zpracovaný a předložený komisí zastupitelům dne 01.06.2020 v e-mailové korespondenci
Zastupitelstvo města pověřuje:
1.
RM k výběru zhotovitele na akci: „Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov“ a k podpisu smlouvy o dílo
2.
RM k výběru dodavatele na akci: „Vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov“ a k podpisu smlouvy
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 15. června 2020
Rada města schvaluje:
1.
zveřejnění záměru směny pozemku p.p.č. 470/9 v k.ú Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny
do 07.07. do 14:00 hodin
2.
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu a podpis dodatku k nájemní smlouvě
3.
nákup 38 ks šatních skříní do přístavby ZŠ Mirošov od společnosti JAST-CZ s.r.o., Napajedla za nabídnutých
podmínek
4.
podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností „S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.“,
K Vejvoďáku 1359, Praha na zhotovení panelového parkoviště u ZŠ Mirošov za nabídnutých podmínek
5.
schvaluje společnost S + H stavební o obchodní firma spol. s r.o., K Vejvoďáku 1359, Praha k zhotovení akce: 		
„Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov“ za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov
6.
navýšení počtu zaměstnanců města Mirošov zařazených do MěÚ Mirošov po dobu od 01.08.2020 do 31.10.2020
7.
společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha k výkonu autorského a technického dozoru na akci „Přístavba výtahu a BB úpravy MŠ Mirošov“ za nabídnutých podmínek
8.
společnost SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 1171, Rokycany koordinátorem BOZP na akci „Stavební úpravy a
přístavba výtahu MŠ Mirošov“ za nabídnutých podmínek
9.
prodej vyřazeného majetku – vyprošťovací sada Narimex
10.
nákup 12 ks židlí do „Sklípku“
11.
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Mirošov ve výši 46.500 Kč
12.
podpis dodatku č. 3 ke SOD na stavbu „Přístavba učebnového pavilonu základní škola Mirošov“
13.
objednání prací v rozsahu mimo smlouvy o dílo v ceně 274.130,41 Kč
14.
podpis smlouvy číslo: Z_S24_12_8120071538 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín
15.
zařazení správního obvodu města Mirošov do Území působnosti MAS Aktivios, z.s. (IČ: 27007090) na období 		
2021-2027
16.
výměnu šoupat u Lesní správy dle zakázkového listu předložený Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
17.
podpis SOD mezi městem Mirošov a společností Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha na zajištění
projektové dokumentace pro provádění stavby „Přístavba třídy MŠ, MŠ Mirošov, Skořická č.p. 413“.
18.
zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 1745/63 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov
doručeny do 07.07.2020 do 14:00 hodin
19.
podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Červenec 2020
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Děčín zastoupená společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., Plzeňská 565, Štěnovice č. IV-12-0016555/02 Mirošov,
RO, p.č. 156/13, kNN
Rada města nesouhlasí:
1.
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.p.č. 2083, jedná se o ostatní komunikaci a město má snahu mít
komunikace ve svém vlastnictví
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 2. července 2020
Rada města schvaluje:
1.
znění výzvy k podání nabídky na stavební zakázku: „Výměna oken v budově pivnice Na Zastávce“
2.
dodavatelem „Vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov“ společnost MY DVA group a.s., Osadní 28, Praha za
nabídnutých podmínek a podpis smlouvy
3.
nákup vybavení pro MŠ Mirošov a vybavení pro školní družinu dle předloženého požadavku
4.
zpracování PD vytápění stávající budovy MŠ společností SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, Rokycany za nabídnutých
podmínek
5.
společnost MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň k administraci veřejné zakázky „Přístavba MŠ v Mirošově“
za nabídnutých podmínek
6.
pronájem sokolovny v termínu 27.08.2020 pro konání divadelního představení
7.
pronájem sokolovny pro konání „Květinového plesu“ dne 28.08.2020
8.
zavedení dovážky obědů pro občanku města Mirošov
9.
Miroslava Havrdu, Pozdyně 44, Hvožďany k realizaci zakázky: „Renovace sálu v sokolovně Mirošov“ za
nabídnutých podmínek
Rada města požaduje:
1.
aby územní řízení o umístění stavby tělocvičny na místě pavilonu pokračovalo dle PD
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov

Zeptejte se právníka: Oddlužení neznamená udělat „dlouhý nos“ na věřitele
Před dvěma lety jsem svému expříteli půjčila 85 tisíc korun na koupi motorky. Sepsali jsme na půjčku samozřejmě
smlouvu, která ovšem není notářsky ověřená. Půjčka byla na dobu půl roku, bez úroku. Expřítel zatím zaplatil
pouze 12 750 korun. Další peníze zaplatit odmítá, i když je má, ale tvrdí, že má před insolvencí, a proto nic už platit
nemusí, a kdybych podala žalobu, stejně nic nedostanu. Je to pravda? 					
Pavlína Š.
Insolvenci neboli platební neschopnost zákonodárce zamýšlel především jako pomoc ve výjimečných případech bezvýchodné životní situace dlužníka. Insolvenční řízení tedy rozhodně neslouží k tomu, aby se dlužník ze svých platebních
povinností zcela vymanil na úkor svých věřitelů. Tento institut má všem věřitelům pomoci alespoň k části vymáhaných
peněz a zároveň dlužníkovi umožnit, aby své dluhy začal umořovat. V poslední době se opravdu setkáváme s tím, že si část
dlužníků oddlužení vykládá jako způsob, jak svým věřitelům „ukázat dlouhý nos“. Zacházet s insolvencí, či oddlužením,
jako s prostředkem pro prominutí svých závazků ovšem nelze. Zvláště, pokud je dlužník, jak uvádíte, schopen splácet. Ve
vámi popsaném případě bych poslal expříteli výzvu s konkrétním termínem uhrazení zbývající dlužné částky. Pokud tak
neučiní, je možné podání žaloby o zaplacení půjčky. Zároveň bych vám však doporučil pravidelně sledovat, zda bylo s
vaším expřítelem zahájeno insolvenční řízení, a krom přihlášky svého dluhu soudu bych předal i veškeré informace o jeho
majetku a příjmech.
Na vaše otázky odpovídá advokát Mgr. Petr Žižka
Jeho kancelář najdete na adrese: Plzeň, Sedláčkova 209/16
www.akzizka.cz
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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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