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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
je krátce po krajských
volbách a výsledky jsou již
známé. V každých volbách
jsou vítězové, spokojení,
poražení i zklamaní. Nejinak je tomu i po letošních
krajských volbách a jedná
se o přirozený jev jakéhokoliv souboje o pozice
a vliv v politice, ale i v mnohých sférách normálního lidského života. Nyní se můžeme těšit
na zvolené užší vedení Plzeňského kraje, které
bude spravovat náš kraj a bude partnerem pro
jednotlivé obce. Činnost krajů je široká, ovšem
nejdůležitější pro občany je starost o školství,
dopravu a zdravotnictví. V rámci našeho města
jsem velmi spokojený a překvapený s volební
účastí, kterou jsem rozhodně nečekal tak vysokou u tohoto typu voleb při současné době hygienických opatření a šířící se nákaze. Zároveň
jsem byl velmi zklamaný tím, že někdo poničil a nakonec i odcizil volební billboard hnutí
ANO, které si zaplatilo pronájem veřejného
prostranství na mirošovském náměstí. Česká
společnost, a tím i mirošovská, je v některých
oblastech nemocná a nemůže za to jen nějaký vir. V současné době zažíváme tzv. druhou
vlnu pandemie způsobené koronavirem, proti
kterému zatím není obrany pomocí léků. Oproti jarním měsícům se již nyní dostal vir i na
území našeho města a můžeme jen doufat, že
za sebou nezanechá velikou škodu a nešťastné občany i rodiny. Proto je důležité dodržovat
nařízení, které nám vládní představitelé našeho státu ukládají, i když jsou nepříjemná a pro
mnohé někdy i nepochopitelná. Prosím, pochopte, že vir není vidět a proti neviditelnému
nepříteli se bojuje těžko. Děkuji Vám za sebe i
všechny občany města.
Vlastimil Sýkora
Mirošovské střípky

Pokračujeme ve výstavbě dětských hřišť

Těsně po letních prázdninách spatřilo světlo světa nové dětské hřiště. V prostoru u bytovek na Janově, kde bydlí spousta rodin s malými dětmi, město
Mirošov umístilo dva nové herní prvky. Tyto prvky jsou navrženy zejména
pro děti předškolního věku. Plně ale mohou sloužit i pro děti prvního stupně
základní školy. Tímto plníme společné cíle, které jsme si stanovili a dětská
hřiště v Mirošově doplňujeme každý rok.
U hřiště město Mirošov plánuje umístit i vhodné posezení tak, aby na hřišti mohli se svými ratolestmi relaxovat i jejich rodiče. Vedle herních prvků
je umístěn odpadkový koš. Proto dbejme společně na to, aby prvky měly
dlouhou životnost a nebyl kolem nich zbytečný nepořádek. V dalších letech
chce město Mirošov pokračovat ve výstavbě nových prvků i pro starší děti a
mládež. Ať vám tedy vše dobře a dlouho slouží.
Mgr. Martin Hanzelín

Rádi bychom prostřednictvím vašeho měsíčníku poděkovali všem, kteří
se zasloužili o výstavbu parkoviště a dětského hřiště u bytovek na Janově.
Díky této realizaci máme více prostoru k parkování a naše děti i vnoučata
si mají kde hrát.
Máme velkou radost, že se něco udělalo také pro obyvatele janovských
bytovek, kteří vám touto cestou ještě jednou děkují.
Obyvatelé bytovek na Janově
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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

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v našem městě
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Rokycany
Obec: Mirošov
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Mirošov – souhrnné informace

OKRSKY
celkem

zpr.

3

3

v%

Voliči
Vydané Volební Odevzdané
v
obálky účast
obálky
seznamu
v%

100,00 1773

572

32,26

Platné
hlasy

% platných
hlasů

566

98,95

572

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Mirošov – část 1

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST, SOLID.

1

0,17

5

Demokratická strana zelených

5

0,88

9

KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI

6

2,82

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

56

9,89

19

Česká pirátská strana

78

13,78

35

DSSS - Čistý kraj

3

0,53

45

Česká str.sociálně demokrat.

21

3,71

50

ANO 2011

149

26,32

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Mirošov – část 2

KANDIDÁTNÍ LISTINA
název

Platné hlasy
celkem

v%

58

STAN, Zelení, PRO PLZEŇ

80

14,13

PNEUSERVIS

63

Komunistická str. Čech a Moravy

31

5,47

65

Strana soukromníků ČR

7

1,23

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

68

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,35

70

Trikolóra hnutí občanů

16

2,82

74

ODS s podp. TOP 09 a nez. star.

99

17,49

79

Aletrnativa pro nez. Kand. 2020

0

0,00

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

2

0,35

Lavička

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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Babí léto v Mateřské škole
Krásné a slunečné babí léto je jako stvořené pro řadu akcí a výletů ve venkovním
prostředí.
Vzdělávací program pro děti jsme si zpestřili divadelním představením O Budulínkovi a návštěvou Farmy Milínov. Zde si děti zkusily podojit krávu, utlouct máslo,
získat zrno z obilí, umlít mouku a pečovat o domácí zvířata na farmě. Farmou nás
provázela paní Moulisová a na závěr si každý odnesl diplom pravého mladého farmáře. Výlet byl velice zajímavý a už se těšíme na opětovnou návštěvu, tentokrát v
duchu pekařském.
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

Naučná procházka městem s panem starostou

Provozní doba:
Středa:
15:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 11:00

V rámci komunitně osvětových setkání se děti z mateřské školy seznámily
s významnými budovami města Mirošov. Řeč byla také o historii, současnosti, činnosti samosprávy, sportovních klubů a spolků města.
Společně s některými rodiči jsme
prošli městem od radnice, zastavili
jsme se u knihovny, hasičské zbrojnice,
kostela, fotbalového hřiště, zámku, nádraží a sokolovny. Putování jsme uzavřeli u budovy základní školy.
Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Říjen 2020
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Školní rok zahájily děti z mateřské školy na pavilonu ZŠ
Nový školní rok se ponese ve znamení čekání na novou přistavěnou budovu stávající mateřské školy v Mirošově.
Proto děti a paní učitelky zahájily školní rok v pavilonu základní školy, který dočasně „přebudovaly na školu mateřskou“.
Lavice vyměnily za menší stolečky, přibyla řada hraček a pomůcek. Vedle budovy bylo vybudováno pískoviště pro nejmladší
děti. Také vstup a chodby do školky jsou vyzdobené výkresy a pracemi našich předškolních dětí. Na to, jak se nám v novém
prostředí žije, vidíte na přiložených fotografiích.
Mgr. Jindřiška Bouchnerová
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V CHKO Brdy vyrostla nová naučná stezka
Po naučných stezkách Klobouček a Okolím Padrťských rybníků dostala chráněná krajinná oblast Brdy další naučnou stezku. Stejně jako dvě předchozí ji návštěvníci najdou v dříve
vojenské část největšího pohoří středních Čech. A o informace
o vojenské činnosti tu není nouze, neboť naučná stezka Jordán
obkružuje kdysi cílovou plochou stejného jména.
Okružní sedmikilometrová procházka čítá dohromady osm
zastavení. Jen na jednom z nich ale najdete klasickou informační tabuli. Na těch ostatní, jak už se v Brdech stalo dobrým
zvykem, se turisté spoustu zajímavého dozvědí z kovových
tabulek umístěných na solitérních kamenech. Jde tak o příspěvek k zachování unikátní nezastavěné krajiny.
Panely i tabule jsou doplněny QR kódy. Po jejich načtení se
k uživatelům dostanou další rozšiřující informace ke každému
tématu, např. i k historii zkušebního pěchotního srubu CE Jordán – tzv. „Benešáku“. Nástupní místo ani pořadí jednotlivých zastavení není autory stezky nijak striktně nařízeno. Doporučit
lze ale zejména vyrazit sem ze Zaječova a pouť po naučné stezce Jordán začít na rozcestí “K letišti”, kde se potkává modrá,
žlutá a zelená trasa KČT. Dobrou zprávou je i to, že na Mapy.cz už novou naučnou stezku najdete.
Mgr. Pavel Žižka

Volejbalová sezóna je již za dveřmi
V měsíci říjnu by dle rozpisu měly začít všechny tři
krajské soutěže, do kterých se stejně jako loni přihlásili volejbalisté z místní TJ Sokol Mirošov. Ve
spolupráci se školou by mělo opět působit družstvo
starších žáků, dále pak družstvo složené z juniorů
a kadetů a družstvo mužů. Díky opatřením v souvislosti s Covid-19 však zatím pod školou nemůže
fungovat tradiční kroužek volejbalu, kde se scházejí děti napříč ročníky od čtvrté do deváté třídy. Proto přípravu dětí prozatím musí zajistit jen sportovci
z TJ Sokol. I tyto problémy se ale daří překonat,
a tak věřme, že se v soutěžích představí všichni v
plné síle a výsledky budou dělat dobré sportovní
jméno našemu městu. Předem tak zveme sportovní přátele a dlouholeté i nové fanoušky volejbalu a
sportu v obci na naše domácí zápasy. O jejich termínech a výsledcích vás budeme včas informovat.
Sportu zdar a tomu v Mirošově zvlášť.
Mgr. Martin Hanzelín

Mirošovští florbalisté zahájili novou sezónu
Po předčasně ukončené minulé sezóně a tím delší letní přestávce se florbalisté Sokola Mirošov konečně dočkali. Regionální liga Bohemia ligy malého florbalu se znovu rozběhla 22. září. První kolo se odehrálo ve známé nezvěstické hale a na všechny týmy v soutěži
čekaly dva zápasy.
Mirošovské Sokoly měla prověřit střetnutí se starými známými Eisskymáky a zejména úvodní střetnutí – derby s družstvem z Dobříva.
Nejnáročnější překážku si však červenočerní připravili sami. Shodou okolností se jindy početný tým do Nezvěstic vydal v nejmenším
možném počtu, aby utkání vůbec mohl odehrát. Těsnou prohru 4:5 ve vypjatém utkání s Dobřívem a remízu 1:1 s Eisskymáky proto lze
vnímat minimálně jako částečný úspěch.
V době, kdy vychází toto číslo Mirošovských střípků, už naši florbalisté měli mít za sebou i druhé ligové kolo. To bylo naplánováno
na 18. října do Dobřan. Dále by se mělo hrát 7. listopadu v Nezvěsticích a 29. listopadu tamtéž. Snad aktuální vládní opatření umožní
dodržení tohoto harmonogramu.
Mgr. Pavel Žižka

Říjen 2020
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Noční střílení
Koncem září se na mirošovské střelnici
sešli příznivci sportovní střelby, aby změřili
svoje síly v celkem ne moc známé disciplíně:
střelbě za tmy na nasvícené terče. Střílelo se
ze vzduchové pušky na desetimetrovou vzdálenost na černobílé terče. První disciplína se
střílela vstoje bez opory, střílelo se deset ran,
na každou z nich měl závodník šest vteřin. Ve
druhé disciplíně se střílelo v časovém limitu
čtyři vteřiny na jeden výstřel, na archu velikosti A4 bylo šest terčů, na každý z nich se
střílely dvě rány.
I když se na střelnici sešlo jen dvanáct soutěžících, závod byl napínavý až do konce. V
kategorii mužů zvítězil Viktor Houdek s 205
body, druhý byl Luboš Rožánek se 197 body,
o pět bodů méně pak stačilo Petru Bláhovi na třetí místo v mužích. V kategorii žen zvítězila Monika Zizlerová se 195 body,
druhá byla Jitka Mašková se 188 body a třetí Tereza Mašková 157 body. Účastnice v žákovské kategorii střílely na rozdíl
od dospělých obě disciplíny s oporou, zvítězila Nela Houdková se 194 body, druhá Markéta Bažantová nastřílela 152 bodů.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Střelba na kovové siluety
V sobotu 3. října se na mirošovské sportovní střelnici konala soutěž ve střelbě na siluety podle pravidel IMSSU. Na 10 m stříleli vstoje bez opory pětkrát na kovovou siluetu kuřete (cca 45 mm velikého),
na dvanáctimetrovou vzdálenost pět ran na o trochu větší kovovou
siluetu prasete, na 15 metrů pět výstřelů na krocana a na 18 metrů pět
ran na berana. V kategorii mužů zvítězil Viktor Houdek z Blovic s 18
zásahy. O čtyři zásahy méně měl druhý Petr Bláha z Rokycan, třetí s
deseti zásahy Radek Sovadina z Plzně. V ženách měly stejně zásahů
Jitka Mašková i Monika Zizlerová, obě z mirošovského střeleckého
klubu, za nimi v těsném závěsu Tereza Mašková a Pavla Dolejšová.
Nejlépe se ve střelbě dařilo dětem. Na rozdíl od dospělých střílely
vleže s oporou. Nejúspěšnější v žákovské kategorii byla Nela Houd-

ková z Blovic s devatenácti zásahy z možných dvaceti.
Po vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů ještě všichni přítomní pogratulovali sedmdesátiletému jubilantovi Antonínu
Bauerovi, který je dlouholetým členem střeleckého klubu, sportovní střelbou doslova žije a většina závodů pořádaných v
Mirošově, se bez jeho účasti neobejde, pomáhá i jako pořadatel.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
Mirošovští střelci pravidelně udržují okolí střelnice, bohužel i tak mají málo místa
jak na pořádání soutěží ve střelbě, tak i na
parkování účastníků, kteří jsou často již
vyššího věku.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Cecelia Ahern		
Sibel Hodge		
Jess Ryder		
Joy Fielding		
Corina Bomann
Maddie Dawson
Nora Robrts		
Jarmila Pospíšilová
Imogen Kealey		
Jonathan Cranston
Jan Bauer		
Vlastimil Vondruška
Jaromír Jindra		
Stanislav Češka
Jaroslav Kuťák
Robert Šlachta 		
Olga Krumlovská

Dívka zvaná Lyra
Za tebou
Bývalá manželka
Na špatném místě
Paní ze Severu
Dohazovačky
Poselství krve
… a naposled konvalinky
Osvobození
Zvěrolékař na cestách
Než přijde kat
Pomsta bílého jednorožce
Případ šíleného tambora
Oprávněná vražda
I Vrazi mají své dny
Třicet let pod přísahou
Místa která léčí

Marie Lamballe
Maják na útesech
Elena Ferrante
Prolhaný život dospělých
Harlan Coben 		
Chlapec z lesů
Frederick Forsyth
Liška
Daniela Krolupperová Polštářoví podvodníci
Jan Lebeda 		
Medovníček, Medulka a Medulínek
Ivana Peroutková
Valentýnka a veterinární ordinace
Klára Trnková
Nejkrásnější pohádky
Hynek Klíma 		
Pohádkář o vílách
Michal Belšán		
Poraněný sokol
Zuzana Pospíšilová Starostlivá veverka
Jana Olivová 		
Statečný čáp
Jeff Kinney 		
Dobrodružství báječných kamarádů
Petr Horáček 		
Jak myška snědla měsíc
Zuzana Pospíšilová Lumpíček a Rošťanda
Oldřiška Ciprová
Zachráněný Mourek

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

Zeptejte se právníka: Chci dál studovat. Do kdy mi otec musí platit výživné?
V loňském roce jsem zahájil studium na vysoké škole, na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ačkoli jsem všechny předepsané
zkoušky úspěšně složil, zjistil jsem, že mé studium byl omyl, a že tento obor vlastně studovat nechci. Naštěstí se mi povedlo úspěšně
projít přijímacím řízením na jinou, umělecky založenou školu, kde plánuji začít od příštího semestru studovat. Ačkoli si nějaké peníze
vydělám na brigádách, jsem do značné míry odkázán na výživné, které mi platí otec. Ten se ale k mému rozhodnutí na změnu školy
vyjádřil tak, že jestli opustím medicínu, už od něj neuvidím ani korunu. Opravdu mi může přestat platit výživné, když stále studuji?
Martin Z.
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, dokud jejich dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla trvá do
ukončení studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud si tedy dalším studiem budete zvyšovat a prohlubovat svou kvalifikaci, a
tím i zvyšovat šanci na lepší pracovní uplatnění a finanční zajištění v budoucnu, je pravděpodobné, že by soud vyhodnotil situaci
tak, že vyživovací povinnost vašeho otce vůči vám potrvá i nadále. Jiná situace však je, když v rámci studia už není možné mluvit o
zvyšování kvalifikace a jedná se tak spíše o jakýsi koníček.
Zásadním kritériem pro posouzení trvání vyživovací povinnosti je tak jednak skutečnost, zda jste schopen si sám zajistit své životní
potřeby, tedy finanční prostředky, které by pokryly náklady na vaše životní potřeby, a jednak, zda zvolené studium bude mít zásadně
pozitivní vliv na vaše příjmy v budoucnu. S ohledem na nejasnost, zda jde u vás o další zvyšování kvalifikace, či jen o „koníček“,
vám doporučuji využít služeb advokáta v místě bydliště a postup s ním průběžně konzultovat.
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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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 14. září 2020
Rada města schvaluje:
1.
znění 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
2.
uzavření dohody o provedení za Country posezení u knihovny a odměnu z této dohody
3.
uzavření dohody o provedení práce za odbornou přednášku o historii lesnictví a odměnu z této dohody
4.
znění veřejné výzvy k podání nabídky na dodávku ICT zařízení pro potřeby ZŠ Mirošov
5.
III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
6.
proplacení faktur
Rada města souhlasí:
1.
s převedením dlouhodobého hmotného majetku (nábytek v ceně 124.133,90 Kč, generátor ozonu v ceně 6.939 Kč a nábytek v
ceně 30.000 Kč dle faktur) do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 5. října 2020
Rada města schvaluje:
1.
uzavření dohody o provedení práce na zajištění úklidu budovy MěÚ Mirošov, výstavní místnosti a budovy sokolovny (šatna a
sociální zázemí) a navrženou odměnu z této dohody
2.
společnost MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň k administraci zakázky: „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“ za
nabídnutých podmínek
3.
podpis dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721011953 uzavřené mezi městem Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha
4.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-0000478/VB/001 mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupena společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
5.
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1707/1 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 26.10.2020 do
14:00 hodin
6.
přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C) k Plánu inventur (složení inventarizačních
komisí vč. hlavní inv. komise)
7.
proplacení faktur
Rada města ruší:
1.
veřejnou výzvu k podání nabídky na akci: „Mirošov – úprava prostoru náměstí kolem kostela sv. Josefa“
Rada města souhlasí:
1.
s převedením souboru majetku interiérového vybavení a kompenzačních pomůcek pro vybavení nové přístavby ZŠ Mirošov v
celkové pořizovací hodnotě 6.406.301,83 Kč do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov
2.
aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala finanční dar ve výši 15.000 Kč od společnosti Bonar a.s., Čsl. Armády
1018/58, Šumperk
Rada města předkládá finančnímu výboru:
1.
registrace akcí a rozhodnutí o poskytnutí dotací
Rada města odkládá:
1.
rozhodnutí o poskytnutí dotace Pobočnému spolku ZO AVZO Mirošov do doby, než budou zjištěny podrobnosti týkající se
podané žádosti
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov
2.
přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C) k Plánu inventur (složení inventarizačních
komisí vč. hlavní inv. komise)
Mirošovské střípky 10/2020. Vydává město Mirošov nákladem 1000 ks. Vydání do tiráže 20 den v měsíci.Vychází 1x za měsíc. Redakce: Městský
úřad Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov, IČO: 00258890. Redakční rada: Mgr. Pavel Žižka, Radka Koníčková, Eva Rothová. Příspěvky zasílejte výhradně elektronickou formou na e-mail: noviny@mirosov.cz. Distribuci provádí Česká pošta.
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