Zápis č. 2 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirošovice
ze dne 24.6.2015
Přítomni:

MUDr. T. Zvěřina, Ing. R. Lhocký, Mgr. D. Pilousová, Ing. A. Beránek, V. Petrák, Michal Růžička,
Ing. Daniel Horad, Zdeněk Jedlička
Nepřítomni - omluveni: J. Medřický

1. Zahájení, zastupitelstvo konstatuje, že je usnášeníschopné. Přítomno 8 členů. Schválení
jednacího řádu
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
2. Volba návrhové komise:
D. Pilousová, V. Petrák, A. Beránek
Volba zapisovatele:
R. Lhocký, ověřovatel M. Růžička
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Zastupitelstvo schvaluje zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 18.3.2015
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička
4. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2014 se všemi přílohami bez
výhrad
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička
5. Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Darovací smlouvu a Smlouvu 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
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
6. Zastupitelstvo souhlasí uzavřít smlouvu mezi obcí Mirošovice a ŘSD ČR o možnosti umístit
stavbu na pozemku parc.č. 698/1 a702/3 ve věci dostavby protihlukové stěny
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Zastupitelstvo 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
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
8. ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat část obecního pozemku parc.č. 1897/3 (cca 30 m2)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička
9. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o projektech 2015.
10. Zastupitelstvo 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
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička
11. Zastupitelstvo schvaluje OZV obce Mirošovice 2/2015 o poplatku za komunální odpad
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 1
Jedlička

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o dani z nemovitosti, ve které je
zvednut místní koeficient na hodnotu 3. Výnos z případného navýšení koeficientu daně
z nemovitých věcí při přípravě obecních rozpočtů bude použit na výdaje investičního typu.
Pro: 6

Proti: 1
Jedlička

Zdržel: 1
Beránek

12. Připomínky a náměty z řad zastupitelů:
 K obecnímu rozhlasu – hlavním komunikačním kanálem pro zasílání důležitých informací
se stal IK (Infokanál), tj. posílání SMS, dále samozřejmě obecní webové stránky, úřední
desky, obecní časopis EXIT 21, veřejná zasedání, aj. Obecní rozhlas se udržuje pouze kvůli
krizovým situacím.
 Informace BRKO – ze získané dotace se pořídí kontejnery (3 ks), štěpkovač, kompostéry
(170 ks). Od 1.1.2016 může mít navíc každý občan zdarma hnědou popelnici (a svoz bude
plně hradit obec). Zájemci o tuto službu včetně odběru kompostéru najdou v EXITU
6/2015 přihlášky (vzor už nyní na zasedání - na sedadlech)
 Výzva občanům k údržbě zeleně a pořádku před svým domem – vizitka každého vlastníka
objektu
 Vlakové jízdenky PID – velmi se ujalo, k dostání v trafice u E. Tomáškové.
 Spolupráce s SSÚD a policií ČR - pro zaběhlé či odchycené psy na území obce bude
pořízen nový kotec ve středisku SSÚD. Tento kotec se bude využíván pro 1-2 denní
bezpečné uložení psa a získání času k nálezu majitele. Apel na označení psa známkou.
13. Z připomínek a námětů z řad občanů:
 Jak zachází obec s vybranými penězi a pohledávkami za výběr kontejnerů od chatařů?
a) 231 chatařů má zaplacen vývoz kontejnerů, pohledávky jsou 3 (exekuce chat).
b) Termín výběru byl stanoven na září, aby každý chatař měl možnost uhradit poplatek
v hotovosti na obecním úřadě.
 Vzhledem k občanské vybavenosti, kterou již teď v obci máme, navrhují někteří občané
zvednout koeficient daně z nemovitosti rovnou na č. 5.
 Jaké jsou náklady pracovní čety - vše je obsaženo v závěrečném účtu (FIN 1-12), navíc
v rozpočtech obce.
 Občané od nádraží doporučují ponechat parkoviště u nádraží jako neplacené. Obávají se, že
v případě zpoplatnění zaparkovaná auta omezí průjezd v přilehlých ulicích. Obec zatím
nepřipravuje zpoplatnění parkování. V chystaném novém územním plánu je vymezena
plocha k parkingu u protihlukové stěny za nádražím.
 Občané doporučují posekat trávu na hrázi Štičího rybníka. Bude upozorněn nájemce
rybníka společnost Mirošovák s.r.o.
 Občané navrhují pro využití víceúčelového domu č. 5 vyhlásit v časopise Exit 21 anketu. Je
uvažováno také o vyhlášení architektonické soutěže (mezi začínajícími architekty a
studenty)
14. Zastupitelstvo schvaluje usnesení č. 2/2015.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0

Zapsal: R. Lhocký, ověřil: M. Růžička

