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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
v průběhu letošního roku se v Mirošově dokončují významné investiční akce města. Jedná se
o budovy občanského vybavení, které jsou a budou využívané obyvateli města i blízkého okolí
a jejich stavebně technický stav bylo již nutné řešit přístavbou, rekonstrukcí či modernizací. Po celou dobu volebního období tohoto zastupitelstva
města (v letech 2018 – 2022) jsme řešili důležité a potřebné stavby, které jsou využívané všemi generacemi mirošovských obyvatel.
V roce 2020 jsme dokončili přístavbu základní školy. V roce 2021
jsme dokončili přístavbu mateřské školy. V letošním roce 2022 byly
dokončené stavební úpravy zdravotního střediska, které umožnily
zpřístupnit ordinaci zubního lékaře, zubní laboratoře i ordinaci gynekologie ve 2. NP budovy a bez bariér zpříjemnily vstup handicapovaných do ordinace praktického lékaře i příjezd s kočárky do ordinace
dětské lékařky v 1. NP budovy. To vše i s úpravou tří sociálních zázemí pro veřejnost. Jsem rád a děkuji za to, že jsme ve spolupráci se
zástupci zhotovitele i jednotlivými lékaři zajistili průběžnou činnost
ordinací bez výrazného omezení.
V podzimních měsících letošního roku bude dokončena kompletní
rekonstrukce budovy městského úřadu. Mnohé z vás tato stavba zajímá a těší se na konečný výsledek stavebních úprav. Věřte, že se
máme všichni na co těšit.

Určitě pak proběhne veřejná prezentace nově zrekonstruovaných
prostorů radnice. Trochu více se zastavím u dokončené stavby požární zbrojnice, kde byla provedena přístavba skladu a stavební úpravy
prostorů využívaných zásahovou jednotkou hasičů. Původní stavba
byla uvedena do provozu v roce 1983, a tedy po necelých čtyřiceti
letech se významná organizace v našem městě, tj. Sbor dobrovolných
hasičů Mirošov dočká zmodernizovaných, komfortních a dostatečně kapacitních prostorů pro hasičské vybavení i pro vlastní hasiče.
Jako starosta města musím poděkovat všem, kteří se před 40 lety
rozhodli, že se vybuduje nová požární zbrojnice a tuto stavbu v Mirošově prosadili. Děkuji také těm, kteří se tehdy na stavbě aktivně
podíleli množstvím odpracovaných brigádnických hodin, ať to byli
hasiči nebo i jiní obyvatelé našeho města. V současné době se již
stavby realizují dodavatelsky, ale i současní hasiči se aktivně podíleli na zajištění činnosti zásahové jednotky, aby nebyla přerušena po
dobu realizace stavby. Poděkování patří také zhotoviteli, tj. vedení
a zástupcům společnosti SHEETS SERVIS s.r.o., kteří toto umožnili,
ovšem zejména za kvalitně zrealizovanou stavbu. A protože je potřeba dokončené dílo řádně prezentovat a oslavit, tak si vás všechny dovoluji pozvat na slavnostní otevření požární zbrojnice, které se bude
konat v sobotu 25. června od 14:00 hodin s možností prohlídky vnitřních prostorů budovy. Prosím, přijďte se přesvědčit, že se můžeme
v Mirošově těšit z nově zrekonstruované a moderní požární zbrojnice.
Vlastimil Sýkora

Starosta města Mirošov pan Vlastimil Sýkora
uctil památku všech padlých u příležitosti výročí
skončení druhé světové války položením
kytic u pomníků.
MĚSTO MIROŠOV A

SDH MIROŠOVVÁS ZVOU NA

Slavnostní otevření

požární zbrojnice
25. ČERVNA 2022 VE 14 HODIN
OD 14 DO 16 HODIN BUDE ZBROJNICE OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST.

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
Pokladna, správa místních poplatků,
podatelna, matrika
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: pokladna@mirosov.cz
matrika@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu
Marta Kolářová
tel.: 371 121 483, 725 720 037
e-mail: stavebni@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu, správa
majetku a složek životního prostředí
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
Zbyněk Moulis, tel.: 602 683 568
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 724 709 323
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
07:00 – 17:00
Úterý: 		
07:00 – 15:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Čtvrtek: 		
07.00 – 14:30
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úřední hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí: 		
07:00 – 17:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úterý a čtvrtek v provozních hodinách pouze
v nezbytných, resp. neodkladných případech
a po tel. objednání.
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Jste informováni o kulturních akcích v Mirošově?
Kultura a kulturní vyžití ke spokojenému životu patří. Velká města logicky v tomto ohledu nabízejí širší možnosti, ale i malé město, jakým je například Mirošov, má nabízet a nabízí svým
občanům tento typ zábavy. Rada města i její Společenská komise, jejímž prostřednictvím město
kulturní akce pořádá, by rády od vás – občanů získaly informaci o tom, jak dobře se cítíte informováni o kultuře v našem městě a jaké akce byste tu v budoucnu uvítali.
S tímto cílem byla vytvořena anketa v aplikaci Munipolis (dříve Mobilní rozhlas), která byla
spuštěna k 1. červnu 2022. Odpovědět na několik jednoduchých otázek můžete až do 1. září.
Vyplnění nezabere ani pět minut. Anketu najdete přímo v aplikaci Munipolis. Pokud ji ve svém
chytrém telefonu dosud nemáte, můžete si ji zdarma stáhnout z Google Play nebo z App Store.
Bližší informace, jak na to, najdete na webu munipolis.cz, na webových stránkách našeho města
mirosov.cz nebo v předchozích vydáních Mirošovských střípků.
Nechcete-li si do mobilu stahovat další aplikaci, můžete anketu vyplnit i přímo na webu pod
odkazem https://www.munipolis.cz/app/anketa/anketa-mirosov-kultura. Nemusíte jej z tohoto článku složitě opisovat. Přímý odkaz najdete na webových stránkách města nebo na stránce
Město Mirošov na Facebooku. Pro odpovědi zde bude ale třeba několika jednoduchými kroky
autorizovat váš mobilní telefon. Tím chceme zamezit vícenásobnému vyplňování ankety jednou
osobou. Děkujeme za vás čas a chuť odpověďmi zlepšit kulturní vyžití v Mirošově.
Mgr. Pavel Žižka

Výměna kontejnerů na tříděný odpad

Jistě si takřka každý v našem městě stihl povšimnout, že v květnu doznaly prostory, kam
místní lidé odnášejí své vytříděné odpady,
značné změny. Na sběrných místech se objevily nové, barevně označené, kontejnery na
papír a plasty. Zprvu je dobré vědět důležitou
informaci: Nejedná se o doplnění dalších nádob, ale o výměnu za staré a dosluhující nádoby. Nutno však dodat, že se počet nádob
ve finále zvýší, neboť na sběrných místech se
objevují vždy dva a dva kusy nových kontejnerů. Tuto výměnu naplánovalo sdružení obcí Polygon, ve kterém je i město Mirošov, pilotně ve
4 městech. V Mirošově, Hrádku, Ejpovicích a Klabavě.
Nové sběrné nádoby jsou oproti těm starým opatřeny velkým víkem. A to je v podstatě důvod,
proč tento můj příspěvek vzniká. Možná si po přečtení řeknete, že je to, co píšu, přeci všem
jasné. Ale snad i proto, že jsem ovlivněn prací s mládeží, ať už ve škole nebo ve sportu, nemohu
jinak. Na myšlenku článku mě přivedl kamarád, který druhý den po dodání nových kontejnerů šel
s tříděným odpadem. To, co tam viděl, ho celkem vylekalo. První, co mi řekl bylo, že už tu přeci
třídíme dost dlouho na to, aby lidi věděli, jak to má být. Jenže opak je zjevně pravdou.nNa zastupitelstvu jsme několikrát slyšeli prosbu lidí i zastupitelů, zda by sběrné nádoby nemohly mít větší
vstupní otvor, protože se do nich rozměrnější odpad nedá umístit. Tomu všichni rozuměli a shodli
se, že to je zapotřebí. Nyní ale, hned při prvním použití, se ukazuje, že osvěta a vysvětlení je opět
na místě. Potkávám spoustu lidí, které trápí, že dva dny po vývozu tříděného odpadu, již není
kam tento separovaný odpad dát, protože je opět plno. Z toho jasně plyne, že lidé si uvědomují
potřebu třídit a chtějí třídit. Zvětšení vstupního otvoru do nádoby však neznamená, že není třeba
při nakládání se separátem přemýšlet. Kontejnery se téměř okamžitě zaplnily nerozloženými
krabicemi, plastovými kbelíky, kanystry a podobnými objemnými věcmi, které se dříve do nádob
nedaly dát. Ano, končily občas vedle nádob, a to se tímto jistě omezí.
Pojďme ale vše dělat s rozumem. Město za odvoz platí nemalé finanční prostředky. Ty se
skládají z nákladů na svoz a z množství odpadů (hmotnosti vyváženého odpadu). Minimalizací
rozměrů separovaného odpadu tak umožníme svézt větší množství. A to je důležitý fakt. V blízké
budoucnosti musí obce dosáhnout na určitou procentuální hranici separovaného odpadu. V případě, že tomu tak nebude, čeká na obce velké navýšení finančních prostředků, které budou muset
platit za své odpady. Jak lze vyčíst z analýzy, v roce 2020 Mirošov dosáhl na 34 % separovaného
odpadu. Pro rok 2025 je státem stanovena hranice 60 %. Obce, které ji nesplní, čekají sankce.
Odpadové hospodářství nás tak rychle dobíhá a nechceme-li jen doplácet na odpady, ale finance
využívat na rozvoj města, je nutné začít brát třídění odpadů úplně jinak! Podle posledních informací budou probíhat svozy separovaného odpadu každé pondělí.
Přesně v tomto místě končil ještě ve čtvrtek 26. 5. můj příspěvek. Stav v okolí popelnic se ale
do neděle natolik změnil, že musím ještě pár slov připsat. Udělal jsem fotky, které přikládám
k článku. Lidi, to jsme vážně tak zabednění, že když se tam něco nevejde, tak to tam narveme
stůj, co stůj? To že nejde zavřít víko popelnice nám nevadí? Plasty pak snadno vezme vítr a stav
je v okolí popelnic horší, než býval. S tímto přístupem se jedná pro naše město zjevně o špatnou
cestu, která ke zlepšení nepovede. Třeba se ale pletu, je to teprve na startu.
Mgr. Martin Hanzelín
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz
MĚSTO MIROŠOV VÁS ZVE NA

Praktický lékař Mirošov
MUDr. Milan Málek, tel.: 371 783 062
Ordinační doba:

Po, Út, Čt, Pá:
Středa:		

07:00 – 13:00
12:00 – 18:00

Gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Pavlína Nečesalová
tel.: 734 421 211
Ordinační doba:

Středa: 07:00 – 11:00
Soukromá zubní ordinace
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063

26. ČERVENCE, OD 18.00

VEČER S KABARETEM
U SOKOLOVNY

13. SRPNA, OD 17.00

JAKUB REŠ
písničkář

Ordinační doba:

29. ČERVENCE, OD 18.00

JANA PONCAROVÁ
autorské čtení
KNIHOVNA

PIVNICE NA ZASTÁVCE

24. SRPNA, OD 17.00

JOSEF POSPÍŠIL
večer s harmonikou
U SOKOLOVNY

VÍCE NA WWW.MIROSOV.CZ

Čarodějnický slet v Mateřské škole Mirošov

Kouzla, čáry a kostýmy mají děti velice rády, proto i letos na konci dubna přiletěli čarodějnice
a čarodějové do naší školky. Byla vidět spousta krásných masek a převleků dětí i paní učitelek.
V pátek jsme náš kouzelný týden zakončili čarodějnickou zkouškou. Na školní zahradě si děti
vyzkoušely létání na koštěti, házení pavouků do hrnce, hledání otrávených jablíček, prolézání pavučinou. Děti za splnění úkolů dostaly čarodějnické vysvědčení a samozřejmě sladkou odměnu.
Čarodějnický týden se kouzelně vydařil.
Lenka Hodková

Po, Út, Čt, Pá:
St:		

07:30 – 12:00
10:00 – 16:00

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
Ordinační doba:

Pondělí: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
Úterý: 11:30 – 12:30 nemocné děti
12:30 – 13:30 zvané prevence
Středa: 12:00 – 14:00 nemocné děti
14:00 – 15:30

poradna pro zdravé děti - lichý týden

Čtvrtek: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
11:30 – 14:00
Pátek:

zvané prevence, zdravé děti
07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti

Lékárna Mirošov
PharmDr. Michaela Petrová
tel.: 724 721 771
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Otevírací doba:

Po, Út, Čt, Pá:
St:		

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00

Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:

Středa: 15:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 11:00
Pošta Mirošov
Skořická 83, Mirošov, tel.: 954 233 843
Otevírací doba:

Mateřská škola slavila Den Země

Každoročně si 22. dubna připomínáme Den
Země. Stanovení termínu tohoto svátku vychází
z původních oslav Dnů Země, které se obvykle
konaly při oslavách jarní rovnodennosti. Dnes
chápeme Den Země jako možnost připomenout
si, jakým způsobem lidské chování ovlivňuje životní prostředí.
S dětmi jsme si zopakovali a prakticky vyzkoušeli, jak bychom se měli správně chovat
v přírodě. Ve třídě jsme si povídali o odpadech.
Využitelné odpady, které je možno dále recyklovat, jsme s dětmi roztřídili do různobarevných
kontejnerů. Při procházkách jsme hledali umístění kontejnerů v obci. Touto tématikou se budeme
s dětmi zabývat celoročně.
Bc. Kateřina Audesová

Červen 2022

Po:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Út:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
St:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Čt:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
So, Ne:		
ZAVŘENO
Veterinární ordinace pro malá zvířata
MVDr. Josef Peroutka
tel.: +420 777 581 003
e-mail: josef.peroutka@seznam.cz
Skořická 128, Mirošov
Ordinační doba:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V MIROŠOVĚ NA ZÁMKU KONANÉ DNE 7. KVĚTNA 2022

4

Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Červen 2022

5

více informací najdete na www.mirosov.cz

Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Barbara Wood			
Patricia Harman			
Jean Sasson			
Dana Hlavatá			
Ivica Ďuricová			
Karla Kubíková			
Eva Francová			
Martina Novotná		
Louise Douglas			

Ráj
Porodní bába od řeky Hope
Láska v zemi žalu
Deník chaotické matky
Cizinec z papíru
Hájovna
Kolčava
Prokletí hradu Mydlovar
Dům na pobřeží

John Grisham			
Douglas Preston		
Stanislav Beran			
Jan Hocek			
Hilary Smith			
Brigitte Blobel			
Jenny Dale			
Michaela Hrachovcová		
Martina Čekanová		

Vražda na ostrově Camino
Bez krve
Panoptikum města Písku
Českem od severu k jihu
Írán
Na stopě
Dobrák Ben
Hnědáček
Věrtel pohádek z celého Česka

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA:
PO 10:00 - 17:00, ÚT, ST,ČT 10:00 - 15:00
773 278 578 - 371 121 482 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz

BEZPLATNÉ REALITNÍ
PORADENST VÍ.
BUDU SE NA VÁS TĚŠIT.

PNEUSERVIS
Lavička

Nové pneu, použité pneu, opravy, renovace disků kol.
Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz, pneulavicka@atlas.cz
Volejte:

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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Cvičení s dětmi v sokolovně pokračuje
„Poletuje motýl tiše, křídla má jako z plyše. Dosedne na kytičku, odpočívá na chviličku. Pak poletí zase dál, jako by se dětí
bál.“ S touto říkankou tvořily děti s maminkami v mirošovské sokolovně motýly
z lučních květů. Ke cvičení a podobným
aktivitám se tu od ledna vždy v úterý
v půl desáté dopoledne schází maminky
s svými ratolestmi do tří let. A že je radost
je při tvoření i cvičení pozorovat!
Nezapomíná se ani na tradice. Před
Velikonocemi děti vynášely Moranu, konec května byl zase ve znamení čarodějnického reje. A na Den matek děti svým
maminkám vyrobily malé přáníčko.
Veronika Freyová a Pavel Žižka

Areál u sokolovny patřil dětem
Poslední květnový pátek jsme v Mirošově s předstihem oslavili Mezinárodní den dětí. Od 16 hodin byly
u sokolovny připraveny hry, soutěže
a další zábava pro naše nejmenší. Celou akci zahájily nejmenší roztleskávačky mirošovského Sokola Little
Cats. A pak už se děti rozeběhly pomoci uklízet Sněhurce, cvičit před
zrcadlem se zlou královnou a plnit
další úkoly s veselými trpaslíky. Z rozesmátých tváří dětí i rodičů se
dalo tušit, že trpaslíkům se vše daří, jak má. A nejen jim. Děti si užily
i skákací hrad nebo jízdu na koních. Nic na tom nezměnil ani déšť,
který před šestou areál u sokolovny svlažil. Jinak by totiž téměř
letní počasí všem připomnělo, že prázdniny se kvapem blíží.
Mgr. Pavel Žižka

Tomáš Makaj přilákal do knihovny padesát lidí
Květnové pokračování cyklu přednášek v mirošovské knihovně bylo velmi úspěšné. Ve čtvrtek
19. května v podvečer tu promluvil vedoucí Muzea Středních Brd, publicista a spisovatel pan Tomáš Makaj. Jeho slova o zaniklých obcích ve Středních Brdech mířila k asi padesátce posluchačů.
Ti se tak dozvěděli, kdy a jakým způsobem obce v našich kopcích nejen vznikaly, ale zejména,
jaké smutné události vedly k jejich konci. Řeč byla o pohnutém dvacátém století i o dějinách
mnohem vousatějších. Vždyť nesmazatelné stopy v tomto ohledu i v okolí Mirošova nechal třeba
sám velký císař Karel IV.
Cyklus přednášek měl pokračovat neméně zajímavým vyprávěním pana Martina Adamovského
na konci června. Vzhledem k termínové kolizi jsme však nuceni besedu o počasí a jeho předpovídání přesunout na podzim. O konkrétním datu vás budeme informovat.
Mgr. Pavel Žižka

Memoriál Petra Strejčka na mirošovské střelnici
Na mirošovské sportovní střelnici se opět sešli příznivci střelby ze vzduchovky, aby vzpomněli na
dlouholetého člena střeleckého klubu Petra Strejčka. Střílelo se na čtyři různé terče na desetimetrovou vzdálenost. První disciplína vsedě s oporou obou loktů deset ran na terč lišky, pak vstoje
s oporou o pevnou tyč na terč srnce, vstoje s oporou o volnou tyč na terč kamzíka a čtvrtá disciplína vstoje bez opory na terč kňoura. Po první disciplíně měli plný počet bodů (100) Procházka,
Bláha i Kozák, v druhé měli plný počet bodů Fiala a Kozák. Ve třetí disciplíně měl plný počet
bodů jen Kozák a na kňoura nastřílel nejlepší výsledek Procházka s 94 body a Trykar s 93 body.
V kategorii mužů zvítězil blovický Pavel Kozák nástřelem 385 bodů, druhý byl Tomáš Procházka
z Nezvěstic se 383 body a třetí Miroslav Trykar z Rokycan s 380 body. O bod méně pak stačilo
blovickému Janu Fialovi na čtvrté místo, pátý Petr Bláha, šestý Pavel Mašek, sedmý Otto Šaman
atd. Závodu se zúčastnily i dvě ženy, obě z pořádajícího oddílu. První Monika Zizlerová, druhá
Jitka Mašková.
Aby se ti, kteří právě nestřílí, v klubovně nenudili, probíhala i vložená soutěž: hod míčkem na
Barta Simpsona do otvoru o průměru 10 cm. Vítězem vložené soutěže se stal Tomáš Procházka.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
Červen 2022
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 9. května 2022

Rada města schvaluje:
1.
podpis nájemní smlouvy mezi městem Mirošov na pronájem pozemku p.p.č. 481/3 v k.ú. Mirošov
2.
zavedení dovážky obědů pro občana obce Příkosice
3.
zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
4.
podpis smlouvy o dílo č. SOD 066-2022 mezi městem Mirošov a společností VODOVRTY, s.r.o., Ladova 195/58, Mariánské Lázně
5.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi smluvními stranami Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha (povinný
z věcného břemene) a město Mirošov (oprávněný z věcného břemene) a Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha (investor a stavebník
vynucené překládky) týkající se zřízení a provozování zařízení – kanalizační potrubí
6.
znění veřejné výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mirošov – odbahnění a oprava rybníka Na Rokli“ a znění zadávací dokumentace
7.
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 168/3 v k.ú. Kornatice pro zemědělské účely s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 03.06.2022
do 14:00 hodin
8.
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nemovitých věcí města Mirošov mezi městem a nájemníky týkající se zvýšení nájemného v souladu
s mírou inflace za rok 2021 ve výši 3,8%
Rada města souhlasí:
1.
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 168/3 v k.ú. Kornatice k 31.5.2022
Rada předkládá komisi pro rozvoj města:
1.
nabídka na vybrané činnosti v oblasti odpadového hospodářství od společnosti ARCH consulting s.r.o.
Rada předkládá zastupitelstvu:
1.
žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1612/3 v k.ú. Mirošov
2.
návrh na změnu územní studie vč. vyjádření MěÚ Rokycany a Národního památkového ústavu
3.
žádost o změnu územního plánu Mirošov vč. právních názorů
4.
zápis z přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2021 – společně se závěrečným účtem
Rada předkládá finančnímu výboru:
1.
zápis z přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2021
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 23. května 2022
Rada města schvaluje:
1.
termín zasedání Zastupitelstva města Mirošov dne 06.06.2022 od 17:00 hodin v sále Pivnice Na Zastávce a program tohoto zasedání
2.
zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí s tím, že nabídky budou doručeny na MěÚ Mirošov do 10.06.2022 do 12:00 hodin
3.
zavedení dovážky obědů pro občana obce Příkosice
4.
podpis smlouvy č. Z_S14_12_8120086256 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi městem Mirošov (žadatel) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín (provozovatel)
5.
podpis dodatku č. 2 ke SOD uzavřené mezi městem Mirošov a společností SHEETS SERVIS, s.r.o., Kollárova 1239/19, Plzeň týkající se akce:
„Mirošov – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
6.
podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a Jitkou Davídkovou, Mýto 13, Český Krumlov na zhotovení díla „Mirošov-historie psaná na plotě – reliéfy“
7.
podpis dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Mirošov a MVDr. Josefem Peroutkou
8.
podpis smlouvy mezi městem Mirošov a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje týkající se komunikace III/11724 umístěné
na pozemku p.p.č. 1880/1 v k.ú. Mirošov
9.
podpis dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 126/2009 uzavřené mezi městem Mirošov a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
Praha
Rada města podporuje:
1.
navýšení počtu lůžek poskytovatele sociálních služeb v PK Clementas Janovice, s.r.o.
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
návrh změny č. 4 ÚP Mirošov
2.
stanovení počtu členů ZM Mirošov pro volby v roce 2022
3.
zápis z jednání FV včetně návrhu závěrečného účtu
4.
žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 2081 a části pozemku p.p.č. 2085 v k.ú. Mirošov
Rada města jmenuje:
1.
hodnotící komisi pro výběr zhotovitele akce: „Mirošov – odbahnění a rekonstrukce rybníka Na Rokli“ v tomto složení: Ing. Cvikl, Ing. Kašpar a pí Krátká
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 26. května 2022
Rada města schvaluje:
1.
společnost DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň k realizaci zakázky „Mirošov – odbahnění a oprava rybníka Na Rokli“ a podpis smlouvy o dílo

Původně avizovaná přednáška meteorologa Martina Adamovského je v termínu 30. června
2022 zrušena. O náhradním termínu vás budeme informovat.
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