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 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 19. 8. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 21:30 hod. Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo přítomno
7 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 16 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání.
Přítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek, Ing. Daniel Horad, Zdeněk Jedlička, Jiří Medřický, Ing. Radek
Lhocký, Mgr. Dagmar Pilousová, MUDr. Tomáš Zvěřina
Nepřítomní zastupitelé: Michal Růžička (omluven), Václav Petrák (omluven)

Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu
zasedání
2. Rozpočtové opatření 2/2015
3. Projekty 2015







Splašková kanalizace Ke Hradu – přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Vodovod Ke Hradu – realizace z rozpočtu obce
Veřejné osvětlení – realizace z rozpočtu obce
Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Doplnění systému nakládání s bioodpady - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Výstavba hřbitovní zdi – realizace z rozpočtu obce, žádost o příspěvek obec Senohraby

4. Volba členů finančního a kontrolního výboru
5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 1897/3. Kupující ing. Podhola, výměra 30 m2
6. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
7. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
8. Závěr
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu
jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Lhocký.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Pilousová, Ing. Beránek.
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Hlasování
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a Ing. Beránka.
Schválení, popř. doplnění programu
Zastupitel Jedlička požádal o zařazení jednacího bodu – určení místa pro ukládání kovu a biologicky
rozložitelného odpadu a zpřístupnění těchto míst alespoň jeden den v týdnu, aby bylo možné odpady zde
odložit.
Následně bylo hlasováno o programu zasedání včetně navrženého bodu (jako č. 7).
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen včetně bodu č. 7.

2. Rozpočtové opatření 2/2015
Starosta obce přednesl zprávu paní účetní o plnění rozpočtu 2015 a seznámil zastupitele se všemi
příjmovými a výdajovými položkami uvedenými v opatření 2/2015.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Jedlička)

Přijato usnesení č. 1-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 2/2015.

3. Projekty 2015
 Splašková kanalizace Ke Hradu – přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Informace o
schválené žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
vodohospodářskou infrastrukturu (kanalizace v ulici Ke Hradu) ve výši 1,95 mil. Kč.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se:

Přijato usnesení č. 2-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace



Vodovod Ke Hradu – realizace z rozpočtu obce. Při pokládce kanalizace je potřebné a rozumné
souběžně také zbudovat vodovodní řad pro zde trvale bydlící spoluobčany.

Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci pokládky vodovodního řadu z vlastních
zdrojů (rozpočtová rezerva).
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Veřejné osvětlení Ke Hradu – realizace z rozpočtu obce. Společně s realizací výše uvedených
inženýrských sítí zároveň zrealizovat výstavbu veřejného osvětlení.

Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 4-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu veřejného osvětlení z vlastních zdrojů
(rozpočtová rezerva).



Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnocení
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Mirošovice, Středočeský kraj – dopravně bezpečnostní
úpravy III. etapa, ulice Senohrabská“ provedla hodnotící komise dle výše nabídkové ceny. Vítězem
se stala firma STAV-INVESTA, s.r.o., nabídková cena 5 364 999,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 5-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s firmou STAV-INVESTA s.r.o.



Doplnění systému nakládání s bioodpady - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnocení
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci
Mirošovice“ provedla hodnotící komise dle výše nabídkové ceny. Vítězem se stala firma RAMOSKOO, s.r.o., nabídková cena 1 043 720,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s firmou RAMOS- KOO, s.r.o



Výstavba nové hřbitovní zdi – realizace z rozpočtu obce. Žádost o příspěvek obec Senohraby. Žádost
o dotaci z programu SFROM Středočeského kraje nebyla pro nedostatek finančních prostředků SK
schválena. Projekt je však kompletně připraven k realizaci (projektová dokumentace, územní
souhlas, položkový rozpočet, kontejnery na řešení hřbitovního odpadu, aj.). O finanční spoluúčast
bude požádána obec Senohraby, jejíž občané mají pronajato více než 1/3 hrobových míst a
kolumbárií. Oceněný položkový rozpočet činí 1,8 mil. Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 2 (Horad, Medřický)

Přijato usnesení č. 7-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výstavby hřbitovní zdi z vlastních
zdrojů (rozpočtová rezerva).
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4. Volba členů kontrolního a finančního výboru
Oba výbory pracují již od Ustavujícího zasedání 4/2014 ve 3-členném složení, na veřejném zasedání
však byli zvoleni jen předsedové (Medřický – finanční, Lhocký – kontrolní). Nyní tedy dovoleni veřejně
i členové. Finanční výbor – zastupitelé Horad, Růžička, kontrolní výbor – Jan Kumsta, Luboš Decsy.
Hlasování
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 8-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje volbu členů finančního a kontrolního výboru
5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 1897/3. Kupující ing. Podhola, výměra 30 m2
Záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 1897/3 o výměře 30 m2 byl řádně zveřejněn na úřední
desce. Nepřihlásil se žádný zájemce, obecní zastupitelstvo rozhodlo o prodeji žadateli ing. Martinu
Podholovi za cenu 200,- Kč/ m2.
Hlasování
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Jedlička)

Přijato usnesení č. 9-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 1897/3 o
velikosti 30 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a souhlasí s podpisem smlouvy o prodeji.
6. Určení místa pro ukládání kovu a biologicky rozložitelného odpadu a zpřístupnění těchto míst
alespoň jeden den v týdnu, aby bylo možné odpady zde odložit.
Bod k jednání navržený zastupitelem Jedličkou. Poněkolikáté bylo zastupiteli vysvětleno, že obec
Mirošovice plní všechny náležitosti dané povinností likvidovat kovy a bioodpad v obci – tyto povinnosti
jsou zakotveny a podrobně uvedeny ve vyhlášce 1/2015. Tato vyhláška (stejně jako jiné obecně závazné
vyhlášky) byla odeslána na Ministerstvo vnitra ČR – právní rozbor a závěr MV ČR: předmětná vyhláška
1/2015 je v souladu se zákonem.
7. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
Starosta informoval:
- o probíhajících prací na novém územním plánu – nyní se vyjadřuje a svá stanoviska již zašle
Krajský úřad SK, odbor regionálního rozvoje.
- o přípravě projektů na rekonstrukci místních komunikací Ke Hradu a Hubačovská (dolní část)
- o přípravě projektů revitalizace obce – dům Hlavní 5 a požární nádrž
- o společné akci s Mnichovicemi a Hrusicemi – rekonstrukce silnice II/508 a výstavba
cyklostezky
- o čištění Kunického a Lomnického potoka – podzim 2015
- o akci Středočeského kraje – rekonstrukce mostku přes Kunický potok – termín ukončení díla
do 30. září zatím zhotovitel potvrzuje
- o přípravě projektu výstavby IV. etapy chodníků – od ulice K Rybníku ke středisku SSÚD, příp.
až k řadovým RD
- o prodeji jízdenek PID trafice
- o novém kotci ve středisku SSÚS a dálniční o policie
8. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
- Jaký je stav obecní multikáry M26 – stav dobrý, odpovídající stáří vozu, multikára je řádně
servisována v autorizovaném servisu, nedávno proběhla nová STK a emise
- Žádost o vysazení stromů na pláži u rybníka – bude posuzováno v souvislosti s přípravou
revitalizačního projektu nádrže U Zvoničky a cesty podél hráze za protihlukovou stěnou
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-

Jak úsekové měření – řeší MÚ Říčany, probíhá sběr žádostí od obcí, Mirošovice odevzdaly
žádost jako jedna z prvních obcí na měření celého úseku ulice Hlavní, více informací na podzim
Do Exitu 21 bude vložena žádost, zda se v obci nenachází nějaké kroniky

9. Závěr

V Mirošovicích 26.8.2015

Zapsal: Ing. Radek Lhocký

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Ing. Adolf Beránek

Starosta: MUDr. Tomáš Zvěřina
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