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 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 23. 3. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:30 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 8 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 28 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek, Zdeněk Jedlička, Jiří Medřický, Ing. Radek Lhocký, Václav
Petrák, Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Host: JUDr. Petr Hrdlička, právní zástupce obce
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3. Rozpočtové opatření 1/2016
4. Převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ Mirošovice za rok 2015 do rezervního fondu a fondu odměn
5. Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce. Ulice Za Dálnicí (parc.č. 1925/6)
6. Lesní hospodářství, systém náležité péče
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci
8. Projekty 2016, příprava nového územního plánu
9. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
10. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
11. Závěr

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 8 zastupitelů z celkem 8-členného
zastupitelstva, zastupitelé jsou usnášeníschopní
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, schválení zápisu ze zasedání
dne 28. 12. 2015
Zastupitel Jedlička vznesl písemně 13 námitek proti zápisu z posledního zasedání dne 28. 12. 2015. Na
námitky bylo odpovězeno a poukázáno na jejich nepravdivost a nesmyslnost, zastupitelé zamítli všechny
námitky a rozhodli o platnosti zápisu.
Hlasování o platnosti zápisu ze dne 28.12.2015
pro: 7
proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Lhocký. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Pilousová, Michal Růžička.
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Hlasování o zapisovateli a ověřovateli zápisu
Pro: 7
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
Žádný nový bod do programu navržen nebyl.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1 (Jedlička)
3. Rozpočtové opatření 1/2016
Příjmy – dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje na provoz obecního úřadu, příjmy z prodeje PID
jízdenek. Výdaje – provoz obecního úřadu, nákup PID jízdenek. Rozdíl 10.000,- Kč (výdaje - příjmy) je
financován z rezervy obecního rozpočtu.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Jedlička)

Přijato usnesení č. 1-1/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje RO 1/2016
4. Převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ Mirošovice za rok 2015
Přebytek hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Mirošovice:



právnická osoba ZŠ Mirošovice fond odměn 1 992,- Kč
právnická osoba MŠ Mirošovice fond odměn 2 000,- Kč

Hlasování
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

fond rezervní 7 967,55 Kč
fond rezervní 9 903,10 Kč

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 2-1/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ
Mirošovice za rok 2015 do rezervního fondu a fondu odměn
5. Smlouva o zřízení služebnosti IS – ulice Za Dálnicí, vedení NN – pozemek parc.č. 1925/6.
Smlouva mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce – umístění součásti distribuční soustavy kabelového vedení
NN v komunikaci Za Dálnicí. Zřízení služebnosti za částku 3.000,- Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-1/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předmětné smlouvy o zřízení
služebnosti ve věci uložení kabelů NN v ulici Za Dálnicí do pozemku parc.č. 1925/6
6. Lesní hospodářství, Systém náležité péče
Zastupitel Petrák podal informace o činnosti lesního hospodáře Ing. Pacovského a nové povinnosti mít
schválený dle směrnic EU - tzv. Systém náležité péče, řešící „cestu dřeva od vlastníka až po konečné
zpracování“.
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Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 4-1/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím tohoto vnitřního předpisu.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci
S právním zástupcem obce JUDr. Petrem Hrdličkou je od roku 2009 uzavřena smlouva o poskytování právní
pomoci vyplývající z činnosti obce. Již v roce 2015 bylo na obec Mirošovice podáno zastupitelem Jedličkou
velké množství podnětů (zaslaných písemně nebo telefonicky na různá ministerstva, Středočeský kraj, státní
fondy, policii, stavební úřady, sousední obce, realizační firmy, apod.). Přestože všechny podněty byly
prokázány jako nepravdivé a neodůvodnitelné, v roce 2016 je v této činnosti zastupitelem Jedličkou
pokračováno (od ledna do března bylo takto podáno již 12 podnětů) – tím dochází k neúnosnému zatěžování
práce Obecního úřadu Mirošovice, vyžadující mj. přijetí administrativní pracovnice pro vyřizování této nově
přidané agendy a také rozsáhlejší spolupráci s právním zástupcem obce – nutnosti uzavřít dodatek č. 1 ke
smlouvě o právní pomoci s navýšením počtu hodin a paušální odměny.
Hlasování o dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci:
Pro: 7
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5-1/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
„Poskytování právní pomoci“ ze dne 1. 1. 2009.
V této souvislosti zastupitelé obce Mirošovice vydávají prohlášení:
Zastupitelé obce Mirošovice jsou velmi silně znepokojeni činností a jednáním člena zastupitelstva pana
Zdeňka Jedličky. Tento zastupitel nejenže neplní úkoly, dané mu v rámci činnosti obecního
zastupitelstva, ale aniž by problémy řešil na obecním zastupitelstvu, publikuje ve svém čtvrtletníku
Mirošovický zpravodaj lživé informace a rozesílá je na nejrůznější orgány a instituce s cílem
destabilizovat situaci v obci Mirošovice. Činnost zastupitele Jedličky má za následek nejen pomlouvání
jména obce Mirošovice a práce zastupitelů, ale již zcela evidentně ohrožuje možnosti čerpání
dotačních prostředků či jiných podpor potřebné pro pokračující rozvoj obce. Navíc se zastupitel
Jedlička pokouší i zneužívat zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

8. Projekty 2016, nový územní plán obce
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Místní komunikace Ke Hradu, Hubačovská – probíhá, před vydáním územních souhlasů
Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – chodník cca 310 m od ulice K Rybníku až k bytovkám nad
střediskem SSÚD. Změna plánované trasy (vpravo), dotační žádost na SFDI do prosince 2016.
Revitalizace obce a odbahnění nádrže – souběžně probíhající projekty (proluka - park U Zvoničky,
chodníčky, lávka pro pěší), nádrž včetně vtokového a výtokového objektu, a také hráz u rybníka
(rozšíření cesty, lavičky, herní prvky, veřejné osvětlení) – budou předloženy pracovní studie
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – zadána technicko - ekonomická studie
k navržení způsobu a opodstatnění rozšíření sítě ve zbylých částech obce včetně výpočtu investičních a
provozních nákladů a samozřejmě analýza uznatelných a neuznatelných nákladů vzhledem k možnostem
dotačních zdrojů (pravidla SFŽP a MZe) a vlastních prostředků
Víceúčelový dům Hlavní 5 - zřejmě bude muset být zvolena „sendvičová metoda“, tj. postavení domů
dle našeho projektu na míru (tj. jak nebytové prostory, tak i klubovny a 1 bytová jednotka) a kombinace
dotačních titulů. Univerzální dotační titul prostě neexistuje.
Nový územní plán (ÚP) – termín veřejného projednávání finálního návrhu ÚP zůstal zatím neurčen. Po
kladném stanovisku Krajského úřadu k verzi 8/2015, vyhovující sice dotčenému orgánu ORP Říčany, ale

ne tolik obci Mirošovice a občanům (jedná se především o nelogické redukce stavebních lokalit a velmi
omezující úpravy regulativů, někde naopak jsou přidány manipulační zemědělské plochy apod.) jsme se
nyní ocitli v tzv. „dohadovacím řízení“. Nastalé rozpory jsou sice relativně malé, ale existují a bez nich
nelze veřejné projednávání vypsat.
9. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
-

-

uložení úkolu zastupiteli Jedličkovi - dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, byl zastupiteli Jedličkovi
veřejně na zasedání dne 28.12.2015 uložen konkrétní úkol, aby zmapoval vyústění domovních
dešťových svodů na místní komunikace v obci. Předpokládaný termín splnění úkolu byl stanoven do
28.2.2016. Tento úkol nebyl k dnešnímu dni splněn. Protože se jedná o druhý nesplněný takto
transparentně uložený úkol (stavební komisí byl v roce 2015 požádán o spolupráci s VHS Benešov ve
věci zjišťování stavu napojení objektů na obecní kanalizaci), rozhodl starosta obce dle §102 Zákona o
obcích o odvolání zastupitele Jedličky z členství ve stavební komisi. Třetím oficiálním členem byl
jmenován starosta obce, který se dosud z pozice své funkce zasedání komise účastnil.
na dotaz zastupitele Jedličky ve věci nákladů a zajišťování obecního časopisu EXIT 21 redaktor a
zastupitel Lhocký opět podal podrobné sdělení
na dotaz zastupitele Jedličky, zda byla provedena výstavba hřbitovní zdi podle projektu, odpověděl Ing.
Beránek (stavební dozor), že vše bylo provedeno správně a v souladu s projektovou dokumentací
černé popelnice pro komunální odpad – do 15.3.2016 byla prodloužena možnost uhradit poplatek za svoz
komunálního opadu – známky na černé popelnici. Ze 425 čísel popisných pouze 2 domácnosti (číslo
popisné 36 a 221, a 218) tuto povinnost nesplnily.

15. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů






dotaz – co se stalo s 2 mrtvými divokými prasaty na louce pod železnicí. Odpověď - bylo nahlášeno
správci honitby, který zajistil jejich odklizení
dotaz na úsekové měření rychlosti v obci Mirošovice. Odpověď - v regionu Říčansko měření organizuje
a koordinuje město Říčany, je zpracovávána ekonomická studie, která však pro obce nevychází příznivě,
obce by dle prvních odhadů musely na provoz neúměrně přispívat, dále bude s Říčany a obcemi jednáno
dotaz na instalaci zpomalovacích prahů na místních komunikacích. Odpověď - na jaře se rozjede revize,
oprava a případná výměna všech zpomalovacích prahů v obci.
zastupitel Jedlička požaduje umístit kontejner na BRKo před svůj dům, jako pokus zda nebude naplněn
jiným odpadem – bude zváženo
oprava silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice, cyklostezka. Pan Janoušek informoval o špatně
připraveném a vedeném jednání, které se konalo v Mnichovicích, s vlastníky pozemků, přes které je
naplánovaná trasa cyklostezky. Nepadly zde vůbec žádné návrhy na odkup zabraných pozemků, žádné
návrhy na zpomalení případné nové a „narovnané“ komunikace, projekt nyní stagnuje.

16. Závěr
Zapsal: Ing. Radek Lhocký
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička
Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina
Přílohy zápisu
1. Rozpočtové opatření 1/2016
2. Převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ Mirošovice za rok 2015 do rezervního fondu a fondu odměn
3. Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce. Ulice Za Dálnicí (parc.č.1925/6)
4. Lesní hospodářství - Systém náležité péče
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci
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