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 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 10. 6. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20.15 hod. Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo
přítomno 9 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 10 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Václav Buriánek, František Ducháček, Jan Fojt, Jiří Lerch, Ing. Radek Lhocký,
Václav Petrák, Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2018
Rozpočtové opatření 2/2019
Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Projekty 2019 – 22. Aktuality
a) Záchytné parkoviště P+R
b) Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka
c) Intenzifikace ČOV a rozšíření vodohospodářské infrastruktury
d) Chodníky IV. etapa
e) Užitkový elektromobil
Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
Závěr

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 9 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.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Hlasování o programu zasedání zastupitelstva obce:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku a
program zasedání
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3. Závěrečný účet obce za rok 2018, roční uzávěrky obce, MŠ a ZŠ Mirošovice
Závěrečný účet obce za rok 2018
Starosta obce MUDr. Zvěřina podal stručný obsah a výklad celého závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku hospodaření obce za rok 2018. Celkové příjmy v roce 2018 byly ve výši 21 916 499 Kč, příjmy
činily 17 262 922 Kč – rok 2018 tak skončil se ziskem 4 653 577,- Kč. Kompletní závěrečný účet byl
vyvěšen na úředních deskách 15 dní před konáním zasedání a je na obecním webu uveřejněn.
Hlasování o schválení Závěrečného účtu obce Mirošovice za rok 2018
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 1-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2018 se
všemi přílohami včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Dále starosta prezentoval účetní závěrky obce Mirošovice a MŠ a ZŠ Mirošovice za rok 2018
Hlasování o schválení účetní závěrky obce
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Mirošovice
Hlasování o schválení účetní závěrky mateřské školy
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 3-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Mirošovice. Hospodářský
výsledek ve výši 30 181,- Kč bude vrácen obci z důvodů loňských velkých výdajů z obecního rozpočtu na
zařízení školní kuchyně (robot, škrabka aj.)
Hlasování o schválení účetní závěrky základní školy
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 4-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ Mirošovice

4. Rozpočtové opatření (RO) 2/2019
Předmětem RO 2/2019 je vyúčtování komunálních voleb na straně příjmů, dále poskytnutá dotace na
hospodaření v lesích a vypořádání pečovatelských služeb, u výdajů tvoří rozhodující položku finanční
spoluúčast obce jako člena školského obvodu při výstavbě ZŠ Mnichovice - 2. etapa (tělocvična, šatny, aula).
Hlasování:
pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 5-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 2/2019.
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5. Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Obdrželi jsme 3 nabídky na naši vypsanou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mirošovicích –
křižovatka I/3 a II/508“ , tedy na čtvrtou a poslední etapu výstavby chodníků podél krajských komunikací.
Soutěže se zúčastnily firmy (WANDEL CZECH s.r.o – nabídka 5 277 223,- Kč bez DPH), Martin Mašek
(3 175 616,- Kč) a HES stavební s.r.o (3 183 644,- Kč). Dle jediného kritéria nejnižší nabídky byla vybrána
firma Martin Mašek. Realizace je plánována na 7-10/2019.
Hlasování
pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Bezpečné a
bezbariérové chodníky v Mirošovicích – křižovatka I/3 a II/508“ s firmou Martin Mašek

6. Projekty 2019-22
Starosta obce MUDr. Tomáš Zvěřina podal nejaktuálnější informace o chystaných velkých projektech. Oba
projekty z IROPu (Parkoviště P+R u nádraží a Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka)
splnily poslední kontrolované podmínky z věcného hodnocení projektu k vydání tzv. právních aktů o
přidělení dotace. Užitkový elektromobil – zde stále čekáme na rozhodnutí ministra, snad do konce 8/2019.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (Na Vrchách, Karlín) – již jsme obdrželi kladné
oznámení, že obec Mirošovice byla zařazena do tzv. Seznamu akcí, tedy čekáme na Rozhodnutí o dotaci.
Koncem června by měla být zahájena výstavba 4. etapy bezpečnostních prvků – chodníky od mostu přes I/3
podél SSÚD k bytovým RD, právě dobíhá výběrové řízení.
7,8. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů


Cesta do Hrusic – policií a Odborem dopravy Říčany bylo osazení zákazové značky vjezdu s doplňující
informací o výjimce pro vozidla přepravující osoby s trvalým pobytem v obci Mirošovice nebo Hrusice.
Bude platit po vydání Rozhodnutí a instalaci nových značek (srpen, září), zatím je nutné se řídit
současným dopravním značením



Nový most III/3352 na hřbitov, Senohraby – při úplné uzavírce I/3 došlo k přemostění, nyní probíhají
montáže výztuží, vodičů a bednění pro nosné konstrukce. Hotovo snad do konce 9/2019



Modernizace dálnice D1, most na Mnichovice – stojí první nosník, termín do konce 10/2019



Silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice – i zde práce zdárně pokračují. Zhotovitele stavby, společnost
PORR, žádáme ještě o lepší a včasnější podávání informací o dopravním omezení



I/3 Mirošovice, Senohraby, rekonstrukce ramp - letos pouze v Senohrabech, u nás příští rok



Lokalita Na Vrchách, „bývalý seník“ – pod pláštěm záměru výstavby seniorského domu zde probíhají
nepovolené terénní úpravy, parking poštovních vozů, skládka na pozemcích ZPF, dochází k ataku
vodního toku aj.. V rámci svých legislativních možností podala obec i obecní úřad opět podněty na
ČIŽP, OŽP Říčany, SÚ Mnichovice



Nový územní plán (ÚP) – zhotoviteli, projekční kanceláři C.H.S. Praha, byly předány Pokyny pro
konečnou úpravu návrhu ÚP Mirošovic, odsouhlasené zastupiteli při společném jednání se zřizovatelem.
Termín veřejného projednávání tak předpokládáme až v říjnu.
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Boj s kůrovcem – tento týden bude ukončena práce harvestorem, do konce června vývoz klád, úklid
červenec, podzim ½ výsadby


a)
b)
c)
d)

Připomínky k provozu mateřské školky:
Zajistit pro děti více výletů pro
Zlepšit komunikaci ředitelky školky vůči rodičům.
Zajistit provoz školky 14 dní o prázdninách.
Určeni 2 zastupitelé jako pověřenci zřizovatele (obce) pro komunikaci s MŠ – František Ducháček, Jiří
Lerch

9. Závěr
V Mirošovicích 17. 6. 2019

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

Přílohy zápisu
1. Závěrečný účet obce za rok 2018 vč. příloh
2. Rozpočtové opatření 2/2019
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