Usnesení č. 1/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mirošovice, které se konalo 21.3.2012 na Obecním úřadě
v Mirošovicích.

zastupitelstvo obce
1. konstatuje :


že je přítomna nadpoloviční většina členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné

2. schvaluje


rozpočtové opatření 1/2012 dle přílohy



prodejní cenu 1690,- Kč/m2 obecního pozemku ulice Na Ježově, parc.č. 564/15



dodatek č.1 ke kupním smlouvám s firmou Ottovo nakladatelství s.r.o, ohledně pozemků
parc.č. 564/3 a 564/29 spočívající v úpravě článku IV, bod 4.2.3. o možnost úhrady smluvní
pokuty do 10.4. každého roku počínaje rokem 2012 –viz příloha usnesení



splátkový kalendář úhrady smluvní pokuty pro vlastníka pozemku parc.č. 564/6 paní Lencovou
– viz příloha usnesení



novely šesti obecně závazných vyhlášek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OZV o místních poplatcích
OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
OZV o odpadech - stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování
OZV o odpadech – o poplatku za komunální odpad
OZV k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku
OZV o omezení spalování suchých rostlinných materiálů v obci Mirošovice



Vyčlenění částky 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy k úhradě nadnormativních výdajů, ke které se
obec Mirošovice zavázala při žádosti o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ pro rok 2012



Finanční spoluúčast obce Mirošovice v dotačním projektu „Rekonstrukce skupinového
vodovodu Benešov –Sedlčany, úsek od vodojemu Šiberna do Benešova. Předběžná výše
spoluúčasti je 350 tis. Kč. Realizace díla se v případě úspěchu žádosti o dotaci předpokládá
v roce 2014/2015



Smlouvy o věcném břemeni
1. mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s., na základě předchozí smlouvy o smlouvě
budoucí, spočívající v uložení kabelového vedení kNN v délce 54 m do obecního
pozemku parc.č. 481/10 za celkovou cenu 8.100,- Kč
2. mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s., na základě předchozí smlouvy o smlouvě
budoucí, spočívající v uložení kabelového vedení kNN a energetického zařízení do
obecního pozemku parc.č. 1922/6 a 1923/2za celkovou cenu 4.500,- Kč

