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 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 5. 12. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20:30 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 8 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 10 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek, Zdeněk Jedlička, Jiří Medřický, Ing. Radek Lhocký, Václav
Petrák (přítomen od bodu 4), Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2x veřejnoprávní smlouva se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích
Rozpočtové opatření 4/2016
Rozpočet 2017, rozpočtový výhled na roky 2018-2019
Smlouva se Středočeským krajem o možnosti realizovat stavbu – „Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Mirošovicích – 4. etapa“
7. Koupě pozemků - parc.č. 1897/5 a 674/11
8. DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, informace, úprava stanov, navýšení ceny cena vody za 1 m3 – od 1.
1. 2017
9. Krajský dílčí audit hospodaření obce, nápravná opatření, RO prováděná starostou – zmocnění
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Pozemek parc.č. 334/10 a 1911, lokalita Na
Vrchách. ČEZ x obec
11. Úsekové měření rychlosti – ulice Hlavní. Projekt Ladova kraje a Města Říčany. Veřejnoprávní smlouva Mirošovice
x Říčany
12. Poděkování zastupitelům, návrh finančních darů
13. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
14. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Lhocký. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Pilousová a Michal Růžička.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 (Jedlička)
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
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Žádný nový bod do programu navržen nebyl.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 (Jedlička)
3. Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření
v lesích
Na základě 2 podaných žádostí „O poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Středočeského kraje na
hospodaření v lesích“ bylo obci zasláno sdělení o poskytnutí příspěvků ve výši 49 500,- Kč a 16 184,- Kč a
návrh 2 veřejnoprávních smluv.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-4/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením 2 veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích“.
4. Rozpočtové opatření (RO) 4/2016
Předmětem RO 4/2016 jsou pouze nerozpočtované příjmové a výdajové položky vzniklé konáním voleb do
krajských zastupitelstev.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Jedlička)

Přijato usnesení č. 2-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 4/2016.
5. Rozpočet 2017, rozpočtový výhled 2018-19
Navržený rozpočet na rok 2017 je koncipován jako vyrovnaný.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2017:
Pro: 7
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 3-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný obecní rozpočet na rok 2017.
Hlasování o rozpočtovém výhledu na roky 2018-19:
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 4-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018-19.
6. Smlouva se Středočeským krajem o možnosti realizovat stavbu – „Bezpečné a bezbariérové
chodníky v Mirošovicích, křižovatka I/3 a II/508“
Předmětem smlouvy je umožnit realizovat stavebníkem na dotčených pozemcích Středočeského kraje stavbu
v rámci připravované akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mirošovicích, křižovatka I/3 a II/508“
vlastníkem pozemku, kterým je Středočeský kraj. Jedná se o dotčené od mostu přes I/3 k řadovým RD směr
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Dolní Lomnice - pozemky parc. č. 1989/1 a 1906/1. Do 1 roku od kolaudačního řízení požádá stavebník o
majetkoprávní vypořádání pozemků.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 5-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu se Středočeským krajem
o umožnění realizovat stavbu na jeho pozemcích v rámci akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky,
křižovatka I/3 a II/508“.
7. Koupě pozemků - parc.č. 1897/5 a 674/11
Obec Mirošovice v rámci plánovaného projektu výstavby víceúčelového domu Hlavní 5 požádal vlastníka
pozemků parc. č. 1897/5 (210 m2) a parc.č. 674/11 (582 m2) o jejich prodej. Jedná se o pozemky druh
ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Cena stanovena 35,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. 1897/5 o výměře 210 m2
a pozemku parc.č. 674/11 o výměře 582 m2 za jednotnou cenu 35,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
pozemků ve výši 27 720,- Kč.
8. DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, informace, úprava stanov, navýšení ceny cena vody
za 1 m3 – od 1. 1. 2017
V rámci výstavby nového vodovodního řadu Javorník – Benešov byly provedeny drobné úpravy stanov
Dobrovolného svazku obcí (DSO) „Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí“
spočívající v přesném určení vlastnických poměrů členů svazku, organizačních úpravách fungování svazku,
jednání správní rady apod.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 7-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění stanov Vodovodního přivaděče
Javorník – Benešov, DSO.
V důsledku rozsáhlých investic na vodním díle Želivka došlo již v průběhu roku 2016 k navýšení prodejní
ceny vody ze Želivky (Želivská provozní s.r.o.) Vodovodnímu přivaděči Javorník – Benešov. V roce 2016
obec Mirošovice takto vzniklý částečný rozdíl financovala ze svého rozpočtu. Zvýšení ceny vody pro
koncového maloodběratele bude od 1.1.2017 o 2,80,- Kč/m3 bez DPH. Cena stočného se nemění.
Ceny od 1.1.2017: vodné – 27,41 Kč/m3, stočné (zůstává sejné) – 29,66 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 8-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny vodného od 1.1.2017 o 2,80 Kč
bez DPH.
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9. Krajský dílčí audit hospodaření obce, nápravná opatření, RO prováděná starostou – zmocnění
Dílčí přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo 25. 10. 2016 (kontrola měsíců 1-9/2016). Zastupitelé
byli seznámeni se zápisem z krajského dílčího auditu a přijali nápravná opatření.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1 (Jedlička)
Přijato usnesení č. 9-4/2016: Zastupitelé obce přijímají tato systémová nápravná opatření:
 Zákon č. 250/2000 Sb. - §14 odst.1 a §16 odst.2 – rozpis schváleného rozpočtu na jednotlivé položky
bude vždy proveden v lednu příslušného roku, resp. neprodleně po jeho schválení a zanesen do výkazu.
Stejně tak bude postupováno u přijatého rozpočtové opatření


Zákon č. 262/2006 Sb., - § 20 – při vyšším rozsahu prací bude písemně uzavřen nový smluvní vztah



Vyhláška č. 323/2002 Sb. - § 2 odst.2 – oprava spočívající v přeúčtování nákladů za vyhotovení
závěrečného vyhodnocení dotační akce z položky 5172 na položku 5169 již byla paní účetní provedena



Zákon č. 128/2000 Sb. - § 84 odst 2,4 – zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Mirošovice a
příspěvkových organizací Základní školy Mirošovice a Mateřské školy Mirošovice

Na základě konzultace s krajskými auditory bylo pro docílení větší operativnosti a akčnosti doporučeno
zmocnit starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření ve finančních limitech, který teprve
následně tuto úpravu oznámí a předloží zastupitelům ke schválení:
Hlasování:
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 10-4/2016: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu ke schvalování a provádění
rozpočtových o opatření takto:
-

rozpočtové příjmy v neomezené výši.

-

rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 500 000,Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci NEBO do výše 250 000 Kč
v jednom závazném ukazateli v jednom kalendářním měsíci.

-

poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích.

O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším příštím zasedání.
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Pozemek parc.č. 334/10 a
1911, lokalita Na Vrchách. ČEZ x obec
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 11-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu (160 bm kabelového vedení nízkého napětí a
pojistkový pilíř) na pozemku parc.č. 334/10 a 1911 v lokalitě Na Vrchách s ČEZ Distribuce, a.s. Výše
jednorázové náhrady bude činit 27 000,- Kč (160 bm x150 + 3 000 za pilíř) bez DPH. Trasa bude vedena
mimo místní komunikaci.
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11. Úsekové měření rychlosti – ulice Hlavní. Projekt Ladova kraje a Města Říčany. Veřejnoprávní
smlouva Mirošovice x Říčany
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných vztahů při výkonu obecní policie Města Říčany na území jiné
obce – obousměrné úsekové měření, obousměrné měření okamžité rychlosti, detekce vozidel, apod.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 12-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Říčany, týkající se provozního zajištění úsekového měření rychlosti v obci Mirošovice – ulice Hlavní.
12. Poděkování zastupitelům, návrh finančních darů
Starosta obce poděkoval za odvedenou práci v roce 2016 všem zaměstnancům obce (všichni pánové z
„pracovní čety“, sekretariát úřadu, správci sportovního areálu a tělocvičny, za distribuci obecního časopisu
EXIT 21 a zajišťování obecní knihovny).
Za práci vykonávanou nad rámec povinností, které vyplývají z výkonu funkce zastupitele, poděkoval starosta
zastupitelům Beránkovi, Medřickému, Lhockému, Petrákovi, Pilousové a Růžičkovi a navrhl jim
jednorázový peněžitý dar ve výši 7 000,- Kč.
Místostarostka Pilousová navrhla udělit starostovi obce Zvěřinovi jednorázový peněžitý dar ve výši 30.000,Kč za práci vykonávanou nad rámec povinností, které plynou z výkonu funkce zastupitele.
Dar se dle výkladu Ministerstva financí posuzuje jako příjem ze závislé činnosti a je tedy zdaněn.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 13-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázové peněžité dary zastupitelům za
vykonanou práci nad rámec práce povinností, které plynou z výkonu funkce zastupitele:
-

zastupitelům Beránkovi, Medřickému, Lhockému, Petrákovi, Pilousové a Růžičkovi peněžitý dar ve výši
7.000,- Kč.
starostovi obce Zvěřinovi peněžitý dar ve výši 30.000,- Kč

13. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
-

probíhající webová anketa o využívání telefonní budky – společnost O2 nabízí již pouze placený servis
posunutí cedule začátku/konce obce za hřbitov (rekonstrukce mostu přes I/3)
zakoupení radlice a sypače pro víceúčelový vůz HAKO

14. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
-
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paní Růnová – informace o požáru 29.11. – sklad společnosti SATO. Nikdo nebyl zraněn, nedošlo
k znečištění ovzduší či potoka. Poděkování za profesionální zásah hasičů a pomoc.

15. Závěr
V Mirošovicích 12. 12. 2016
Zapsal: Ing. Radek Lhocký

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička

Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina

Přílohy zápisu
2x smlouva se Středočeským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Rozpočtové opatření 4/2016
Rozpočet 2017
Rozpočtový výhled 2018-19
Smlouva se Středočeským krajem o možnosti realizovat stavbu na jeho pozemcích – „Bezpečné chodníky
v Mirošovicích“
6. Stanovy DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov
7. Zápis z dílčího krajského auditu hospodaření obce 2016
8. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení služebnosti v lokalitě Na Vrchách
9. Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany o zajištění úsekového měření
10. Finanční dary zastupitelům za vykonanou práci nad rámec činnosti zastupitele
1.
2.
3.
4.
5.
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