Usnesení č. 2/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mirošovice, které se konalo 24. 6. 2015 na Obecním úřadě
v Mirošovicích.

zastupitelstvo obce (ZO)
1. konstatuje :


že je přítomna nadpoloviční většina členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné

2. schvaluje



zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 18.3.2015
Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za rok 2014 bez výhrad – kompletní závěrečný
účet s přílohami – viz příloha č. 1 usnesení
- Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření obce Mirošovice za rok 2014 - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
- Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014
- Zastupitelstvo bere na vědomí účetní závěrku příspěvkových organizací, konkrétně pak
Základní školy Mirošovice a Mateřské školy Mirošovice. Obě organizace uzavřely
hospodaření roku 2014 se ziskem a tento zisk byl v obou případech převeden na rezervní
fondy organizací k zlepšení hospodářského výsledku v dalších následujících obdobích.



ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy a s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace) mezi obcí Mirošovice a současnými vlastníky
(dárci) Michaelou Barančínovou, Vlastou Dolejšovou, Janem Dolejšem, Lucií Chlumskou,
Ivanou Mackovou, Lidmilou Jelínkovou a Janou Tvrzníkovou ve věci převodu IS do
vlastnictví obce Mirošovice na pozemcích 745/1, 747/5, 747/6, 757/7 a 788/5 vše obec
Mirošovice, k.ú. Mirošovice u Říčan – viz příloha č. 2 usnesení



ZO souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Mirošovice a ŘSD ČR o možnosti umístit stavbu
na pozemku parc.č. 698/1 a702/3 ve věci dostavby protihlukové stěny – viz příloha č. 3
usnesení



ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 698/1, 702/3 a 2007



ZO souhlasí se zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku parc.č. 1897/3 (cca 30 m2)



ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku (OZV) obce Mirošovice 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem - viz příloha č. 4 usnesení



ZO schvaluje OZV obce Mirošovice 2/2015 o poplatku za komunální odpad - viz příloha č. 5
usnesení



ZO schvaluje OZV obce Mirošovice 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí a stanovuje, že výnos z případného navýšení koeficientu daně
z nemovitých věcí při přípravě obecních rozpočtů bude použit na výdaje investičního typu viz příloha č. 6 usnesení

