Usnesení č. 1/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mirošovice, které se
Obecním úřadě v Mirošovicích.

konalo

18.3.2015

na

zastupitelstvo obce
1. konstatuje


že je přítomna nadpoloviční většina členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné

2. schvaluje, souhlasí, bere na vědomí


schvaluje rozpočtové opatření 1/2015 dle přílohy.



schvaluje koncesní projekt a kvalifikační dokumentaci ke koncesnímu řízení „Provozování
vodovodního přivaděče Javorník – Benešov“.



schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 1 373 820,- Kč jako podíl obce Mirošovice na
spolufinancování investiční akce „Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba
vodovodu“ v roce 2015 Vodovodnímu přivaděči Javorník - Benešov, dobrovolnému svazku
obcí, se sídlem Masarykovo nám. 100, Benešov, IČ 02468085.



bere na vědomí vrácení podílu ve výši 52 000,- Kč, který vznikl v rámci vypořádání
zájmového sdružení Javorník - Benešov, při transformaci na současný Dobrovolný svazek
obcí Javorník - Benešov. Vrácené prostředky budou použity na úhradu podílu na
kofinancování výše uvedené předmětné stavby



souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětné části pozemku parc.č. 2014 (dle
zhotoveného GP se jedná o pozemek parc.č. 2014/2 o výměře 194 m2) zájemci ŘSD ČR za
kupní cenu 146.744,- Kč.



souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi obcí Mirošovice a ŘSD ČR, v rámci které
budou zdarma na 1 rok zapůjčeny části pozemků parc.č. PK 1922/1, KN 1921, 2013, 2014
(dle zhotoveného GP se jedná o pozemky parc.č. 678/14 o výměře 41 m2, 678/15 o výměře 18
m2 a 2013/2 o výměře 870 m2).



souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí Mirošovice a ŘSD ČR, v rámci které bude
zapůjčena část pozemku parc.č. KN 2013 o výměře 466 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj.
9.320,- Kč. Doba pronájmu je sjednána na dobu nutnou k realizaci napojení stávající MK na
výškově upravenou přeložku silnice II/508 v rámci modernizace dálnice D1.



souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětné části pozemku parc.č. 1922/3 (dle
zhotoveného GP se jedná o pozemek parc.č. 1922/8 o výměře 131 m2) zájemci SŽDC za
kupní cenu 56 610,- Kč.



souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi obcí Mirošovice
a SŽDC na pozemku parc.č. 1922/3 o výměře 6 m2 za jednorázovou celkovou cenu 530,40 Kč
na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 18.10.2005.



souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku parc.č. KN 1977, druh ostatní plocha, ostatní
komunikace (nově dle GP pozemek parc.č. 1977/2 o výměře 109 m2) a s bezúplatným
převodem části pozemku parc.č. 1978, druh ostatní plocha, ostatní komunikace (dle
zhotoveného GP se jedná o pozemky parc.č. 1978/2 o výměře 65 m2, 1978/3 o výměře 123
m2, 1978/4 o výměře 37 m2, 1978/5 o výměře 102 m2) do vlastnictví obce Mirošovice – vše
v rámci II. etapy budování bezpečnostních prvků (chodníků) na ulici Senohrabská.



Schvaluje převod hospodářských výsledků za rok 2014 u příspěvkových organizací, kde
zřizovatelem je obec Mirošovice, do fondů:
o
o

právnická osoba ZŠ Mirošovice
právnická osoba MŠ Mirošovice

fond odměn 4 633,- Kč, fond rezervní 18 531,16 Kč
fond odměn 6 000,- Kč, fond rezervní 21 572,71 Kč



schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace Mirošovice VI. etapa – ulice
Ke Hradu“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů.



schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Mirošovice – oplocení hřbitova“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů.



schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci
Mirošovice“ na SFŽP z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast
podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady (64. výzva). Vlastní zdroje cca 235.000,- Kč



souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov, provozující
kompostárnu, ve věci zajištění spolupráce na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a na
provozu Kompostárny Struhařov.



bere na vědomí zprávu o výsledku krajského přezkoumání hospodaření obce Mirošovice za
rok 2014 se závěrem – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

