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 11. 9. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno ve 20.05 hod. Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo
přítomno 8 zastupitelů, zasedání se zúčastnil 1 občan. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání.
Přítomní zastupitelé: Václav Buriánek, František Ducháček, Jan Fojt, Jiří Lerch, Ing. Radek Lhocký, Mgr.
Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Omluven – Václav Petrák
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření 4/2019
Projekty 2019 – 22. Aktuality
a) Záchytné parkoviště P+R - info
b) Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka - info
c) Intenzifikace ČOV a rozšíření vodohospodářské infrastruktury – info
d) Pořízení užitkového elektromobilu
 Smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory
 Kupní smlouva na dodávku automobilu
e) Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – žádost o dotaci (Středočeský kraj)

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o pověření centrálního zadavatele mezi
obcí a ŘSD ČR – most D1-024 na Božkov
6. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Mirošovice na školní rok 2019/2020
7. Smlouva o nájmu nebytových prostor na obecním úřadě – dodatek č. 5
8. Darovací smlouva o převodu vlastnictví inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) obci v ulici Hrusická
9. Obecní znak a vlajka – schválení vítězného návrhu a žádosti o podání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů (dopravní stavby v obci – mosty, II/508, cesta Hrusice, územní plán,
areál Na Vrchách, MK Hubačovská + Na Stráni – opravy, aj.)
11. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
12. Závěr
5.

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 8 zastupitelů z celkem 9 - 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.
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Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Hlasování o programu zasedání zastupitelstva obce:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku a
program zasedání

3. Rozpočtové opatření (RO) 4/2019
Předmětem RO 4/2019 je především zaúčtování přijaté a vydané dotace na akci „Bezpečné a bezbariérové
chodníky v Mirošovicích – křižovatka I/3 a II/508“ ze SFDI, příjmy za pronájem ČOV a vodojemu (správce
naší vodohospodářské infrastruktury VHS Benešov) a dále pak drobné provozní příjmy a výdaje. Kladný
rozdíl (navýšení úspor obce) činí 133 914,- Kč.
Hlasování:
pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 4/2019.

6. Projekty 2019-22. Užitkový elektromobil, žádost o krajskou dotaci na financování
spoluúčasti obecního rozpočtu na investiční akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Mirošovicích – křižovatka I/3 a II/508“
Byly podány nejaktuálnější informace o chystaných velkých projektech - (Parkoviště P+R u nádraží,
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka, Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a
kanalizační sítě (Na Vrchách, Karlín). Ze SFŽP obec již obdržela návrh smlouvy o poskytnutí finanční
podpory na nákup užitkového elektromobilu (432 212,- Kč) a proběhl výběr dodavatele vozidla. Obdrželi
jsme nabídky na vypsanou výzvu na nákup užitkového elektromobilu. Soutěže se zúčastnily 3 firmy splňující
všechna daná specifika státním fondem - BV Cars plus s.r.o (nabídka 939 000,- Kč bez DPH), RAMOSKOO s.r.o. (893 000,- Kč) a SSKT s.r.o. (895 000,- Kč). Dle jediného kritéria nejnižší nabídky byla vybrána
firma RAMOS – KOO. Dodávka vozu by se měla uskutečnit do konce 10/2019.
V současné době je dokončována výstavba chodníků od ulice K Rybníku podél střediska SSÚD k řadovým
RD a ulici Na Stráni. Výše účasti obecního rozpočtu na této dotační akci činí nyní 842 495,- Kč. Obec podá
na Středočeský kraj žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova k částečné úhradě vlastních zdrojů (80%), tj. žádost o 681 996,- Kč.
Hlasování o uzavření smlouvy se SFŽP o finanční podpoře
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí na ČR na nákup užitkového elektromobilu
Hlasování o výběru dodavatele užitkového elektromobilu:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 3-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou RAMOS –
KOO na nákup a dodávku užitkového elektromobilu ve výši 893 000,- Kč bez DPH.
Hlasování o podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
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Přijato usnesení č. 4-3/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova k částečné úhradě vlastních zdrojů
při výstavbě chodníků v rámci dotační akce SFDI „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mirošovicích
křižovatka I/3 a II/508“.

5. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o pověření
centrálního zadavatele mezi obcí a ŘSD ČR – most D1-024 na Božkov
ŘSD ČR, zajišťující kompletní realizaci rekonstrukce dálničního nadjezdu D1-024 na Božkov (projekt,
inženýring, investici, realizaci) potřebuje dle svého právního oddělení k této činnosti kromě plné moci obce
také smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a pověřování centrálního
zadavatele k jednání za účelem výběru dodavatele stavebních prací v rámci předmětné zakázky.
Hlasování:
pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 5-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o pověření centrálního zadavatele mezi obcí Mirošovice a ŘSD
ČR v rámci opravy dálničního nadjezdu D1-024.

6. Základní škola Mirošovice – nízký počet žáků v roce 2019/2020, žádost o výjimku
Paní ředitelka ZŠ Mirošovice referovala o současné situaci – v školním roce 2019/2020 bude v důsledku
nižšího počtu školou povinných dětí v obci navštěvovat základní školu méně dětí oproti loňskému roku a
z toho důvodu je škola povinna dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 (školní zákon) požádat Krajský úřad
Středočeského kraje o výjimku a obec Mirošovice se jako zřizovatel zaváže k úhradě nadnormativních
výdajů.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ
Mirošovice pro školní rok 2019/2020 a zavázalo se k úhradě nutných nadnormativních výdajů.

7. Smlouva o nájmu nebytových prostor na obecním úřadě – dodatek č. 5
Obec Mirošovice pronajímá v budově obecního úřadu nebytový prostor o rozloze 7,2 m2 společnosti CETIN
(umístěna rozvodna). Dodatek č. 5 navyšuje nájemní částku na 30 tis. Kč/rok, doba nájmu se prodlužuje na
dalších 5 let do 31.10.2024
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 7-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor v budově OÚ Mirošovice se společností CETIN a.s. Česká republika na období
1.11.2019 – 31.10.2024.
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8. Darovací smlouva o převodu vlastnictví inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) obci v ulici

Hrusická
Společnost 1. Hefaistos s.r.o. vybudovala v roce 2016 vodovodní a kanalizační řady v ulici Hrusická pro
svou novou výrobní halu na ulici Hlavní (výroba nerezových výrobků pro potravinový a chemický průmysl,
nerezové zábradlové prvky, aj.) a řádně zkolaudované a správcem VHS Benešov již převzaté řady
legislativně bezplatně nyní daruje obci jako vlastníku vodohospodářské infastruktury
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 8-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností
1. Hefaistos s.r.o. o bezplatném převodu vodohospodářské infastruktury.
9. Obecní znak a vlajka – schválení vítězného návrhu a žádosti o podání do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR
Od 30. června běžela na našem webu anketa o výběr nejzdařilejšího návrhu na podobu nového obecního
znaku a vlajky. Na webu bylo uveřejněno celkem osm různých variant. Výsledek byl vcelku vyrovnaný,
nejvíc získaly návrhy 5 a 6 s komentáři, že kdyby se ještě vzájemně doplnily, vznikl by ten úplný nejlepší..
Tak se stalo a verze č. 5. doplněná o zvonek je předmětem ke schválení. V této schvalované verzi jsou
obsaženy všechny 4 symboly:





Zavinutá střela – odkaz na pány z Dubé
Listnatý strom – obecní historické razítko
Zvonek – místní zvonička
Modrobílé sbíhající se paprsky – dálniční křižovatka 3 komunikací a soutok 2 potoků.

Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 9-3/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh znaku a vlajky dle upravené varianty č. 5
(navíc doplněn zvonek) předložené heraldikem Mgr. Janem Tejkalem a pověřuje starostu obce podáním
žádosti o schválení znaku a vlajky obce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
10, 11. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů
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Dopraví stavby v obci – most na Senohraby do 20.9. předání hotové stavby KSÚS SK, zprovoznění snad
do konce září. Dálniční most na Mnichovice do konce října, silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice již
hotová.
Cesta do Hrusic – osazení nového dopravního značení ve spolupráci s obcí Hrusice v závislosti na
zprovoznění dálničního mostu – říjen 2019.
Obecní turnaj v pétanque – 29.9.2019. Bude rozeslána SMS, ještě web. Hrací systém dle počtu
přihlášených, nápoje v Restauraci U Císaře pro účastníky zdarma. Výpůjčka stolů, stanů a ozvučení
z inventáře Ladova kraje.
Lokalita Na Vrchách, „bývalý seník“ – obec Mirošovice zatím nevydala kladný souhlas pro územní
rozhodnutí, nesouhlasí s navrženými terénními úpravami spočívající v návozu zeminy až do výše 10m,
požaduje ponechat stávající zvlněný terén. Obava z legalizace skládky.
Nový územní plán (ÚP) – termín veřejného projednávání 10-11/2019.

12. Závěr
V Mirošovicích 16. 9. 2019

Zapsal: Ing. Radek Lhocký
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička
Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina

Přílohy zápisu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Rozpočtové opatření 4/2019
Pořízení užitkového elektromobilu
 Smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory
 Kupní smlouva na dodávku automobilu
Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – žádost o dotaci na Středočeský kraj
Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o pověření centrálního zadavatele mezi
obcí a ŘSD ČR – most D1-024
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Mirošovice na školní rok 2019/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor na obecním úřadě – dodatek č. 5
Darovací smlouva o převodu vlastnictví inženýrských sítí obci v ulici Hrusická s firmou 1. Hefaistos s.r.o.
Obecní znak a vlajka – schválení návrhu a žádosti o podání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

