Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, Praha – východ, tel. 323 656 102, 323 656 096
e – mail: mirosovice@volny.cz, www.mirosovice.cz

ZÁPIS O PRŮBĚHU 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 28. 12. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:20 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 7 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 40 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Zdeněk Jedlička, Jiří Medřický, Ing. Radek Lhocký, Václav Petrák, Mgr. Dagmar
Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek (omluven)
Program:
1. Zahájení, přítomní, rezignace zastupitele ing. Daniela Horada, minuta ticha – úmrtí p. Julius Seuberth
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3. Rozpočtové opatření 3/2015, rozpočtové opatření 4/2015 (žádost paní účetní)
4. Projekty 2015 - zhodnocení. Dodatek č. 1 ke SoD - výstavba hřbitovní zdi
5. Rozpočet 2016, rozpočtový výhled 2017-18, plán činnosti, krajské dotační programy
6. DSO Ladův kraj (úpravy stanov), DSO Javorník – Benešov (ukončení zájmového sdružení), koncesní
řízení – provozovatel VHS Benešov
7. Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2016
8. Prodeje části obecních pozemků (parc.č. 8 a parc.č. 664/1)
9. Darovací smlouva – ulice Ke Hradu (pozemky parc.č. 655/10, 655/20, 655/24, 655/25) – dárce p.
Karel Kalenda
10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí - ulice Ke Hradu, vedení VO - pozemek parc.č.
655/12. Vlastník pozemku ing. Josef Kubela
11. OZV o odpadech 1/2015 a 2/2015 - změny článků, nové OZV 1/2016 a 2/2016
12. Dílčí audit hospodaření obce
13. Volba člena finančního výboru, členů školské rady a inventární komise
14. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
15. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
16. Závěr
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1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu
jednání
Jednání zastupitelů bylo zahájeno symbolickou minutou ticha jako vzpomínka na nedávné úmrtí
dlouholetého zaměstnance OÚ a ZŠ Mirošovice pana Júlia Seubertha.
Rezignace na mandát zastupitele
Starosta MUDr. Zvěřina informoval o rezignaci zastupitele ing. Horada ze dne 14.12., kterou v písemné
formě prostřednictvím datové schránky obce obdržel dne 15.12.2015. V souladu se Zákonem o volbách do
zastupitelstev je tak v tento den členství v zastupitelstvu obce nevratně ukončeno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Lhocký. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Pilousová, Michal Růžička.
Hlasování
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
Žádný nový bod programu schválen nebyl. Navržené připomínky zastupitelem Jedličkou byly probírány
v jednotlivých bodech, kam věcně patří, případně ve vyhrazeném programovém bodě 14.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3. Rozpočtové opatření (RO) 3/2015, žádost účetní obce o zpracování RO 4/2015
Rozdíl (příjmy x výdaje) je financován z úspor a dotací. Dotace ze SFŽP (BRKO) a Středočeského kraje
(kanalizace Ke Hradu) budou účetně zpracovány paní účetní v rámci RO 4/2015 v roce 2016.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje RO 3/2015 a žádost účetní obce paní Jany
Voříškové o zpracování RO 4/2015.
4. Projekty 2015, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (výstavba hřbitovní zdi)
Podány aktuální informace o hlavních investičních akcích v obci v roce 2015 - výstavba nové hřbitovní zdi
(stavba ukončena), inženýrské sítě v ulici Ke Hradu (vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení – stavba
ukončena), doplnění systému nakládání s bioodpadem (dotační nákup kompostérů, kontejnerů a štěpkovače,
distribuce bio popelnic a zdarma svoz v roce 2016 - akce skončena), výstavba chodníků III. etapa (přesunuto
na jaro 2016, prostředky ze SDFI lze čerpat také v roce 2016), rekonstrukce mostku na Senohrabské
(předčasné užívání), odbahnění Kunického a Lomnického potoka (termín 1-2/2016), územní plán (veřejné
projednávání návrhu nového ÚP jaro 2016).
Připomínky:
 Výstavba hřbitovní zdi – zastupitel Jedlička přednesl svou zprávu o 2,5 měsíce trvající výstavbě. Zpráva
obsahuje 10 položkových bodů, které údajně nebyly provedeny a dosahují výše 300 tis. Kč. Odpovědí na
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toto tvrzení je jednak přečtený zápis ze společného jednání zhotovitele, technického dozoru investora a
zástupce obce a dále pak samotné prohlášení technického dozoru ing. Beránka – obě prohlášení
konstatují, že třetina bodu je zcela nepravdivá a v ostrém rozporu se skutečností (viz fotodokumentace),
zbylé 2/3 byly provedeny jiným technologickým způsobem, byly dohodnuty už před samotným
zahájením prací anebo v průběhu stavby a tyto změny jsou řádně zaznamenány ve stavebním deníku a
jako méně či více práce započteny v uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2015. Tento
dodatek pak dále obsahuje zásadní - před zahájením prací dohodnutou - projektovou změnu, kterou je
výměna plné přední stěny z KB bloků za zámečnické mříže a výrobky se zděnými sloupky. Cena díla se
dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo navyšuje o 228.388,- Kč bez DPH.


Inženýrské sítě v ulici Ke Hradu – zastupitel Jedlička přednesl další svou zprávu o výstavbě vodovodu a
kanalizace. Ve svém tvrzení sděluje, že nebyly provedeny práce u kanalizace v rozsahu 870 tis. Kč a u
vodovodu v rozsahu 640 tis. Kč, tj. celkem za 1,51 mil. Kč – vše bez DPH. Zde starosta obce MUDr.
Zvěřina konstatuje, že celková vítězná smluvní cena díla je 3,2 mil. Kč.. (a o 280 tis. Kč nižší než
kontrolní rozpočet výběrového řízení). Po té přečetl zprávu zhotovitele VHS Benešov, které byly
připomínky před zasedáním přeposlány. V této odpovědi se uvádí, že uvedené body jsou v drtivé většině
nepravdivé a nesmyslné, ukazující na účelovou neznalost. Veškeré menší změny a doplňky byly řádně
projednány na kontrolních dnech stavby a zaznamenány ve stavebním deníku. „Více práce“ (veřejné
části kanalizačních přípojek, vyšší světlost vodovodu oproti projektové dokumentaci, kompenzačně
zbudované domovní přípojky na soukromém pozemku, přes který vede kanalizace, aj.) jsou o 110 tis. Kč
vyšší než některé „méně práce“. VHS Benešov však tyto skutečné vícepráce nepožaduje uhradit –
z důvodu stávající spolupráce, kdy je stálým provozovatelem obecní vodohospodářské infastruktury a
dlouholetým partnerem obce.

Hlasování o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – výstavba hřbitovní zdi:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Výstavba nové hřbitovní zdi v obci Mirošovice“ ze dne 3. 11. 2015.

5. Rozpočet 2016, rozpočtový výhled 2017-18, plán činnosti, krajské dotační programy
Navržený rozpočet na rok 2016 je koncipován jako mírně přebytkový, rozpočtová rezerva ve výši 1,4 mil.
Kč bude použita na neplánované investiční a neinvestiční výdaje, na dotační spoluúčasti, apod.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2016:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2016.
Hlasování o rozpočtovém výhledu na roky 2017-18:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 4-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-18.
Hlasování o účasti v krajských dotačních programech na rok 2016:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
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Přijato usnesení č. 5-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z Programů 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek finanční spoluúčasti na projektech
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů.

6. Dobrovolný spolek obcí (DSO) Ladův kraj a DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov
DSO Ladův kraj – každá změna stanov v DSO musí být schválena zastupitelstvem členské obce. Zde dílčí
změny (posílení rady, komise, hlasování, účast na shromáždění, členská základna, aj.).
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění stanov DSO Ladův kraj.
DSO Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov – podány informace o proběhlé transformaci sdružení
právnických osob Přivaděč Javorník - Benešov na DSO Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, o výmazu
sdružení, o peněžním vkladu obce do majetku DSO a o výsledku koncesního řízení na provozovatele
vodovodního přivaděče.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 7-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje:
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přechod neboli předání (dle článku VII. odst. 6 zakladatelské smlouvy o založení zájmového sdružení obcí)
veškerého doposud nepředaného majetku zájmového sdružení právnických osob Přivaděč Javorník – Benešov,
se sídlem Masarykovo náměstí 100, Benešov, IČO 661 33 602, které bylo zrušeno bez likvidace rozhodnutím
správní rady tohoto zájmového sdružení právnických osob ze dne 19.09.2013, na jeho právního nástupce
Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01
Benešov, IČO 024 68 085, a to zejména převod celého zůstatku peněžních prostředků po zrušení bankovního
účtu Sdružení č.ú. 324909309/0800 na bankovní účet DSO č.ú. 3465555309/0800 jako právního nástupce
Sdružení



podání návrhu na výmaz zájmového sdružení právnických osob Přivaděč Javorník – Benešov, se sídlem
Masarykovo náměstí 100, Benešov, IČO 661 33 602, z příslušné registrace poté, co bude realizována část I.
tohoto usnesení tak, aby toto zájmové sdružení právnických osob mohlo zaniknout



peněžní vklad obce Mirošovice, se sídlem Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, ve výši 1 135 819,64 Kč do
majetku Vodovodního přivaděče Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí
100, 256 01 Benešov, IČO 024 68 085 (dále jen „DSO“), dle ust. článku 6, odst. 6.3.,písm. b) stanov DSO,
když obec Mirošovice je členem DSO, s majetkovou účastí na majetku DSO 17/1000.



v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zák. č. 139/2016 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném
znění koncesní smlouvu uzavřenou mezi dobrovolným svazkem obcí Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČO 024 68 085 a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o.,
Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČO 475 35 865

7. Odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2016
Vláda ČR na svém jednání dne 14.12.2015 schválila legislativní materiál, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev z platností od 1.1.2016.
Zastupiteli Jedličkovi byla odňata dosavadní odměna v plné výši a od 1.1.2016 mu nebude odměna
vyplácena z důvodu neplnění uložených úkolů. Nepravdivými informacemi navíc poškozuje dobré jméno
obce Mirošovice u sousedních obcí, spolupracujících firem a společností, státních institucí a orgánů.
Uložení úkolu zastupiteli Jedličkovi - dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 83 odst. 1 - je člen
zastupitelstva mj. povinen plnit úkoly, které mu zastupitelstvo obce uloží. Protože zastupitel Jedlička od
svého zvolení nemá žádný dlouhodobý úkol a naopak svěřené úkoly vrací se slovy, že nebude nic dělat,
Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice využívá výše uvedený paragraf Zákona o obcích a ukládá konkrétní
úkol, a to zmapovat vyústění domovních dešťových svodů na místní komunikace v obci dle přiloženého
seznamu. Zjištěné nálezy budou individuálně řešeny stavební komisí a zastupiteli ve spolupráci se Stavebním
úřadem Mnichovice. Předpokládaný termín splnění úkolu je stanoven do 28.2.2016
Hlasování o odměňování zastupitelů od 1.1.2016:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 8-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výše odměn zastupitelů (kromě místostarostky
Mgr. Pilousové a zastupitele Jedličky) v maximální částce dle novely Usnesení vlády ČR č. 37/2003 Sb. o
odměnách
za
výkon
funkce
členům
zastupitelstev
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu místostarostce Mgr. Pilousové ve výši 10.000,- Kč a
zastupiteli Jedličkovi ve výši 0,- Kč.
Finanční dary – starosta Zvěřina navrhl poskytnout jednorázové peněžní dary ve výši 7.000,- Kč
zastupitelům Beránkovi, Medřickému, Lhockému, Petrákovi, Pilousové a Růžičkovi za práci vykonávanou
nad rámec povinností, které jim plynou z výkonu funkce zastupitele.
Místostarostka Pilousová navrhla udělit starostovi obce Zvěřinovi jednorázový peněžitý dar ve výši 30.000,Kč za práci vykonávanou nad rámec povinností, které plynou z výkonu funkce zastupitele.
Dar se dle výkladu Ministerstva financí posuzuje jako příjem ze závislé činnosti a je tedy zdaněn.
Hlasování o jednorázových finančních darech zastupitelům:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 9-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázové peněžité dary zastupitelům

8. Prodeje obecních pozemků



Část obecního pozemku parc. č. 8, výměra 10 m2, cena 200,- Kč/m2, ulice Ke Křížku
Část obecního pozemku parc. č. 664/1, výměra cca 8 m2, přesná výměra bude určena geometrickým
plánem, cena 200,- Kč/m2, ulice K Nádraží

Kupující hradí pořízení geometrického plánu, poplatky do KN, daň z převodu.
Hlasování o prodeji pozemků:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 10-5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecních pozemků – parc.č. 8 o
výměře 10 m2 a parc.č. 664/1 o výměře cca 8 m2
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9. Darovací smlouva – ulice Ke Hradu (pozemky parc.č. 655/10, 655/20, 655/24, 655/25) – dárce
vlastník pozemků p. Karel Kalenda
Místní komunikace Ke Hradu je složená z výše uvedených pozemků, které jsou ve vlastnictví p. Karla
Kalendy. Po uložení inženýrských sítí do komunikace (vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení) budou tyto
pozemky zdarma darovány – převedeny – do vlastnictví obce. Jinak by bylo nutné uzavřít smlouvu o věcném
břemeni – zřízení služebnosti.
Hlasování o uzavření darovací smlouvy:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 11-5/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s p. K. Kalendou
ve věci bezúplatného převodu pozemků parc.č. 655/10, 655/20, 655/24, 655/25 do vlastnictví obce.
10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí – ulice Ke Hradu, vedení VO – pozemek parc.č.
655/12. Vlastník pozemku ing. Josef Kubela
Ing. Kubela je vlastník pozemku parc.č. 655/12, v jehož okrajové části jsou v délce cca 25 m položeny
kabely veřejného osvětlení. Bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti za částku 2.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 12-5/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti s ing.
Josefem Kubelou ve věci uložení kabelů veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 655/12

11. OZV o odpadech 1/2015 a 2/2015 – změny článků, nové OZV 1/2016 a 2/2016
V důsledku zavedení nového systému likvidace bio odpadu v obci jsou nutné drobné změny v OZV 1,2/2015
o odpadech – přibyla možnost likvidace kompostéry (nová OZV 1/2016) a jsou zaznamenány bezplatné
svozy bio popelnic (OZV 2/2016) – obě s účinností od 1.1.2016
Hlasování o vydání nových OZV 1,2/2016:
Pro: 6
proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 13-5/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním nových obecně závazných vyhlášek
1/2016 a 2/2016 o odpadech s účinností od 1.1.2016

12. Dílčí audit hospodaření obce
Dílčí krajský audit hospodaření obce (za období 1-9/2015) se uskutečnil 6.10.2015 – s výsledkem „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“
Zastupitelstvo obce bere zprávu krajských auditorů na vědomí
13. Volba člena finančního výboru, členů školské rady a inventární komise
Kvůli rezignaci ing. Horada na mandát zastupitele bylo nutné zvolit zbývajícího člena finančního výboru
Návrh – zastupitel Václav Petrák
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Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 14-5/2015: Zastupitelstvo obce zvolilo členem finančního výboru zastupitele V. Petráka.
Návrh na obsazení 2 míst do školské rady – zastupitelé Petrák a Růžička.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 15-5/2015: Zastupitelstvo obce zvolilo za členy školské rady na nové 3-leté období
zastupitele Petráka a Růžičku
Návrh na složení inventární komise – zastupitelé Medřický, Petrák, Růžička. Náhradník zastupitel Lhocký
Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 16-5/2015: Zastupitelstvo obce zvolilo za členy inventární komise zastupitele
Medřického, Petráka a Růžičku, náhradník zastupitel Lhocký
14. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
-

na dotaz zastupitele Jedličky ve věci nákladů a zajišťování obecního časopisu EXIT 21 redaktor a
zastupitel Lhocký opět podal podrobné sdělení
na dotaz zastupitele Jedličky, proč se akce chodníky III etapa nezačala stavět v říjnu, starosta Zvěřina
odpověděl, že výsledek dotační žádosti (2. kolo) byl oznámen koncem září a tedy pakliže je možné
čerpat finanční prostředky (dotace z SFDI) i v roce 2016, je logické, že stavba byla přesunuta na jaro.

15. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
-

-

-
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dotaz – jak ulice Na Stráni, tj. povrch, veřejné osvětlení, sítě. Odpověď – bohužel tato místní
komunikace je jednou z mála v obci ve vlastnictví soukromých osob (pozemky pod ní), ale i zde,
podobně jako v případě ulic Hubačovská a Ke Hradu, lze očekávat, že bude také zařazena do plánu
investic obce.
Dotaz – jak spoluúčast obce Senohraby na výstavbě hřbitovní zdi. Odpověď – každá obec má ze zákona
o pohřebnictví povinnost mít své pohřebiště. Pokud ho na svém území nemá, musí uzavřít dohodu s obcí,
která pohřebiště vlastní. V případě Senohrab, jejichž občané mají v pronájmu 1/3 všech hrobových míst,
tomu tak není, obec Senohraby s obcí Mirošovice smlouvu uzavřenou nemá. V souvislosti s výstavbou
zdi a navýšení kapacity hrobových míst na hřbitově byla obec Senohraby na tuto skutečnost upozorněna
a vyzvána k úhradě jednorázového poplatku ve výši 600.000 tis. Kč (to je 1/4 - 1/5 nákladů) a dále pak
k pravidelnému poplatku za údržbu – vše v rámci případně uzavřené dohody. Protože na společném
jednání zastupitelé Senohrab tuto možnost odmítli, nebudou již moci občané obce Senohraby využívat
mirošovický hřbitov. Pro současné senohrabské nájemce hrobových míst se však nic nemění. Obec
Mirošovice je stále připravena dohodu s obcí Senohraby uzavřít.
Dotaz – kolikrát již byly vyvezeny nové kontejnery s bioodpadem? Odpověď – od pořízení na konci
listopadu 2015 byl každý 1x naplněn a odvezen do kompostárny Struhařov
Dotaz – jak má občan nakládat s dešťovou kanalizací na svém pozemku? Odpověď – dle zákona musí
vlastník pozemku likvidovat své dešťové vody na svém pozemku.
Dotaz – jak s psími exkrementy v ulicích? Odpověď – slušnost a výchova občanů, zmínky v EXITu,
zkusit rozmístit více košů s pytlíky

16. Závěr
V Mirošovicích 4.1.2016
Zapsal: Ing. Radek Lhocký

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička

Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina

Přílohy zápisu
1. Rezignace na mandát zastupitele ing. Horada
2. Rozpočtové opatření 3/2014, žádost paní účetní Voříškové o zpracování RO 4/2015
3. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 s firmou Sládek Group – výstavba hřbitovní zdi
4. Zápis z jednání zástupců zhotovitele, technického dozoru a obce ve věci hřbitovní zdi
5. Prohlášení ing. Beránka (stavební dozor) k připomínkám zastupitele Jedličky
6. Odpověď VHS Benešov ve věci výstavby vodovodu a kanalizace v ulici Ke Hradu
7. Rozpočet 2016
8. Rozpočtový výhled 2017-18
9. Stanovy DSO Ladův kraj
10. Odměňování zastupitelů od 1.1.2016 - tabulka
11. Peněžité dary zastupitelů nad rámec činnosti zastupitele
12. Uložení úkolu zastupiteli Jedličkovi
13. Uveřejněné záměry prodat části obecních pozemků
14. Darovací smlouva Karel Kalenda – obec Mirošovice
15. Smlouva o zřízení služebnosti ing. Josef Kubela – obec Mirošovice
16. OZV 1/2016 a 2/2016
17. Dílčí audit hospodaření obce 2015
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