Zápis č. 5/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mirošovice konaného
dne 29. 12. 2014 od 19:00 hodin na Obecním úřadě Mirošovice
Přítomni:

Omluveni:

MUDr. Tomáš Zvěřina, Mgr. Dagmar Pilousová, Ing. Radek Lhocký,
Ing. Adolf Beránek, Ing. Daniel Horad, Jiří Medřický, Michal Růžička,
Zdeněk Jedlička
Václav Petrák

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů
zastupitelstva obce a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu zasedání
Složení návrhové komise – Beránek, Medřický, Horad
Zapisovatel: Jedlička, ověřovatel: Lhocký
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Zastupitelstvo schvaluje složení komise, zapisovatele a ověřovatele a program zasedání.
3. Rozpočtové opatření 4,5/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 4/2014 – viz příloha, RO 5/2014 – na žádost paní účetní bude provedeno ještě
závěrečné rozpočtové opatření dle skutečného plnění rozpočtu 2014
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

4. Návrh rozpočtu na rok 2015 – projekty 2015
Starosta obce podrobně seznámil zastupitele se všemi příjmovými a výdajovými položkami včetně navržených
drobných úprav. Kompletní schválený rozpočet je zveřejněn na elektronické úřední desce. Zatupitel Jedlička
vznesl námitku proti výdajové položce za obecní časopis Exit 21 - nesouhlas s výší vyhrazené částky za výrobu,
distribuci a tisk časopisu.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
1
0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
5. Rozpočtový výhled na rok 2015-2016
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2015-2016 – viz příloha.

6. Komunální odpad 2015 – úprava obecně závazné vyhlášky (OZV) 4/2012
Starosta obce seznámil zastupitele s cenami známek za popelnice a za separovaný sběr, obdržený od firmy
Marius Pedersen pro rok 2015. Ceny byly 3 roky neměnné. Nyní dochází ke zvýšení u několika druhů svozu o
100,- až 200,- Kč/popelnici.
Dále dochází k úpravě ceny za svoz kontejnerů v chatových oblastech (vyšší náklady, vyšší četnost svozů) ze
současných 600,- Kč na 800,- Kč/objekt a termínová povinnost uskutečněné úhrady se mění do 31.7. v roce
(oproti do 30.9.)
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Zastupitelstvo obce schvaluje nové ceny za svoz komunálního odpad – úprava OZV 4/2012.

7. Měsíční odměny členů zastupitelstva, finanční dar starostovi obce
Uvolněným a neuvolněným zastupitelům obce náleží měsíční odměny dle § 72 a §84 Zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů.
Starosta obce předložil tabulku odměn pro zastupitele obce Mirošovice – viz příloha.
Odměny:
místostarostka

10 000,- Kč

předseda finančního výboru

1 300,- Kč

předseda kontrolního výboru

1 300,- Kč

předseda stavební komise

1 300,- Kč

člen zastupitelstva

500,- Kč

Místostarostka obce Pilousová navrhla jenorázový finanční dar p. starostovi Zvěřinovi za provedenou práci
v roce 2013 a 2014 ve výši 1 měsíčního platu (40 853,- Kč).
Zatupitel Jedlička namítl, že dle Zákona o obcích nemá starosta na finanční dar nárok.
Starosta obce poděkoval za navrženou odměnu a sdělil, že dle § 85 citovaného zákona je zastupitelstvo
oprávněno o tomto peněžním daru rozhodnout.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
1
0

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva a jednorázový finanční dar starostovi obce
8. Volba inventarizační komise
Složení inventarizační komise: Medřický (předseda), Petrák, Růžička, Lhocký (členové)
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise.
9. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů


starosta obce oznámil zahájení jednání o suchém poldru v části obce Karlín a obou potocích s Lesy ČR.
Zastupitele Růžičku a Petráka požádal o účast na jednání, které se uskuteční 15.1.



starosta obce oznámil, že zatím nebyla schválena prováděcí vyhláška k novele Zákona o odpadech, proto
není možné přijímat žádná opatření na obecní úrovni



zastupitel Jedlička požádal starostu o informování občanů o konání veřejného zasedání SMS infokanálem.
Starosta obce sdělil, že se tak děje, dále jsou oznámení o konání veřejných zasedání zveřejňována na
úředních deskách, webu obce a v obecním časopise Exit 21



starosta obce pozval zastupitele na další jednání o tvorbě nového územního plánu, které se uskuteční 6. a
13. ledna 2015



starosta obce informoval o požadavku majitelů komunikace v části ulice Hubačovská, kteří na jedné straně
žádají převzetí jimi zbudovaných IS do vlastnictví a správy obce, ale na druhé straně podmiňují tento
bezúplatný převod také převzetím do vlastnictví celé komunikace, kde jsou IS (vodovní a kanalizační řady)
uloženy.
Ing. Beránek oznámil, že před převodem IS do vlastnictví (a správy) obce je nutné zřídit věcná břemena.
Zastupitelé konstatují, že obec je připravena převzít do vlastnictví s IS také komunikaci, pokud bude
splňovat řádné technické požadavky a standardy v celé obci obvyklé.



starosta obce informoval, že digitalizace katastru nemovitostí v obci stále probíhá

10. Schválení usnesení
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení č. 5/2014.

11. Závěr
Starosta obce ukončil veřejné zasedání ve 21:30 hodin.

zapsal:

Zdeněk Jedlička

ověřil:

Ing. Radek Lhocký

starosta obce:

MUDr. Tomáš Zvěřina

