Zápis č. 1 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirošovice
ze dne 18.3.2015
Přítomni:

MUDr. T. Zvěřina, Ing. R. Lhocký, Mgr. D. Pilousová, J. Medřický, Ing. A. Beránek,
V. Petrák, Michal Růžička, Ing. Daniel Horad, Zdeněk Jedlička
Nepřítomni - omluveni: 0
1. Zahájení, zastupitelstvo konstatuje, že je usnášeníschopné. Přítomno 9 členů. Schválení
jednacího řádu
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
2. Volba návrhové komise: A. Beránek, D. Horad, Z. Jedlička
Volba zapisovatele: R. Lhocký, ověřovatelka D. Pilousová, M. Růžička
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 1/2015 podle přílohy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
4. Zastupitelstvo 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
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel:

5. Zastupitelstvo schvaluje prodej a pronájem stavebních pozemků pro potřeby ŘSD a ČD:
 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.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0

6. Zastupitelstvo schvaluje převod finanční hotovosti z hospodářského výsledku MŠ a ZŠ
Mirošovice na rezervní fond a fondu odměn.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc.č. KN 1977, ostatní plocha,
ostatní komunikace (nově dle GP pozemek parc.č. 1977/2 o výměře 109 m2) a s bezúplatný
převod části pozemku parc.č. 1978, 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.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek krajského auditu o hospodaření obce za rok 2014 se
závěrem - bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky
9. Zastupitelstvo bere na vědomí informace od starosty o dotačních projektech 2015 a schvaluje
podání žádostí o projekty se spolufinancováním obce – viz Usnesení
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se Struhařovskou kompostárnou
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel: 0
11. Zastupitelstvo schvaluje vstup do dotační akce na projekt "Doplnění systému nakládání s
bioodpady v obci Mirošovice" na nákup štěpkovače, 3ks kontejnerů a 170ks kompostérů pro
občany Mirošovic.
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel: 2
Jedlička
Horad, Medřický
12. Připomínky a náměty z řad zastupitelů:
 Informace pro zastupitele o průběhu schvalování nového územního plánu.
 Informace pro zastupitele o zpracování nového hospodářského plánu o rozvoji obecních
lesů.
 V tomto roce začneme připravovat využití domu č.5.
 Z důvodu kontroly trafostanic bude velká výluka elektrické sítě dne 2.4.2015 od 7:00 do
18:00 hod.
 Čištění kunického potoka proběhne na podzim roku 2015.
 Automat na jízdenky ČD u nás na zastávce nebude, zvažujeme další varianty, kde by bylo
možné prodávat levnější jízdenky.
 Připomínka – doplnění na webové stránky obce kontaktní údaje na jednotlivé zastupitele,
podle jejich uvážení (např. mobil, email)
13. Připomínky a náměty z řad občanů:
 Proč došlo tento rok ke zdražení některých popelnic o 100,- Kč za rok?
 Můžeme zjistit, kdy a jak bude probíhat digitální zaměření pozemků v obci?
 Kdy bude prodloužena kanalizace do lokality Na Vrchách?
 Na jaře roku 2015 firma p. Štochla opraví nájezd do ulice Na Vrchách.
 Firma p. Štochla nabídla pro obec Mirošovice zdarma zapůjčení štěpkovače, dokud si obec
nepořídí v rámci dotace vlastní.
14. Zastupitelstvo schvaluje usnesení č. 1/2015.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička
Zapsal: R. Lhocký, ověřil: D. Pilousová, M. Růžička

