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 12.9.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno ve 19:15 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 7 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 15 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek, Zdeněk Jedlička, Ing. Radek Lhocký, Václav Petrák, Mgr.
Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Nepřítomní zastupitelé: Jiří Medřický (omluven), zastupitel Jedlička po schválení programu zasedání
oznámil, že má večerní práci a opustil zasedací místnost.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu ze dne 3.11.2014
Rozpočtové opatření 3/2018
ZŠ Mirošovice - nízký počet žáků, souhlas s výjimkou
Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů (volby 2018, projekty 2018 – 22, odpadové hospodářství, aj.)
Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
Závěr

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 7 zastupitelů z celkem 8 - členného
zastupitelstva, zastupitelé jsou usnášeníschopní

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Schválení, popř. doplnění programu zasedání
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
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: 0
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Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.

3. Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu ze dne 3.11.2014
Starosta obce MUDr. Tomáš Zvěřina informoval o úspěšném dokončení 2. etapy dostavby ZŠ Mnichovice
(nová tělocvična, výtah, přístavba šaten) a již připravované 3. etapě (nová školní kuchyně a jídelna). Městu
Mnichovice se tak daří komplexně zkapacitnit a zmodernizovat celou základní školu, která je tak od
3.11.2014, kdy byla podepsána dohoda o společném školním obvodu, i smluvně spádovou školou pro
mirošovické žáky (pro II. stupeň, tj. 6.-9. třída).
Při příležitosti dokončení této druhé etapy dochází k aktualizaci dohody podepsáním Dodatku č. 1 o
spolupráci na dalších 15 let a dle kterého obec Mirošovice uhradí alikvotní finanční spoluúčast na vlastních
zdrojích investora ve výši 635 500,- Kč (tj. 4,12%-ní podíl = z celkového počtu žáků). Společný školský
obvod tvoří město Mnichovice a obce Mirošovice, Struhařov, Všestary a Hrusice.
Hlasování o Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-3/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření
společného školského obvodu.

4. Rozpočtové opatření (RO) 3/2018
RO 3/2018 zahrnuje navýšené příjmy z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb, doplatek za volby 2017
a příjmy z úroků u peněžních ústavů ve výši celkem 92 106,- Kč. Navýšené rozpočtové výdaje ve výši
210 000,- Kč tvoří výdaje na pečovatelskou službu a 1. úhrada ve výši 200 000,- Kč z podílu na výstavbě ZŠ
Mnichovice (viz výše bod 3 - Dodatek č. 1). Rozdíl 117 894,- Kč bude financován z rezervy obecního
rozpočtu.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 2-3/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 3/2018.

5. Základní škola Mirošovice – nízký počet žáků v roce 2018/2019, žádost o výjimku
Paní místostarostka Pilousová referovala o nastalé situaci – v školním roce 2018/2019 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: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-3/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ
Mirošovice pro školní rok 2018/2019 a zavázalo se k úhradě nutných nadnormativních výdajů.
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6,7. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů
-

Volby 2018 – p. starosta podal informace k blížícím se komunálním (i senátním) volbám a poděkoval
zastupitelům Beránkovi a Medřickému, kteří již nebudou do zastupitelstva kandidovat, za odvedenou
práci pro obec Mirošovice od roku 2006, resp. 2002 - a předal jim dar a pamětní plaketu.

-

Dále starosta informoval o projektech na další období 2018-22:

-

Modernizace krajských silnic II. a III. třídy – chodníky IV. etapa od ulice K Rybníku k ulici Na Stráni- úspěch
v přidělení dotace, realizace jaro 2019
Revitalizace veřejného prostranství (U Zvoničky, u hráze Štičího rybníka) – skončena výstavba pétanque hřiště,
nový nátěr zábradlí, aj.
Zkapacitnění ČOV, rozšíření vodohospodářské infrastruktury (Na Vrchách, Karlín) – vydané územní rozhodnutí,
dokončení projektu a podání žádosti o stavební povolení, podání žádosti o dotaci 10-11/2018, asi etapovitá
realizace 2019-21
Záchytné parkoviště P+R – podán projektový záměr na IROP – ITI, realizace snad podzim 2019
Rekonstrukce cyklostezky na Božkov – zde podání záměru 10/2018, realizace snad 2020
Výstavba nového víceúčelového objektu Hlavní 5 – připraveno, dle nabídky dotačních možností

-

-

-

Územní plán – řešen spor s OŽP Říčany (který znemožňuje urbanistický rozvoj lokality Na Stráni) na
Krajském úřadě Středočeského kraje

-

Informace o skončených rekonstrukcích místních komunikací Pod Ježovem a Ke Hradu. Všechny obecní
komunikace tak byly zasíťovány a opraveny.

-

Informace o plánovaných změnách v odpadovém hospodářství od 1.1.2019 – dle výsledků webové
ankety budou zdarma poskytnuty (a měsíčně sváženy) do domácností nádoby na plast a papír (vedle
současných hnědých na bio a černých na komunál)

-

Dále info o opravách silničních a dálničních mostů, o modernizaci dálnice D1, o novém dopravním
značení, uličních cedulích, o kůrovci, vraku na parkovišti u nádraží, aj.

12. Závěr
V Mirošovicích 18. 9. 2018

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

Přílohy zápisu
1.
2.

3

Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
Rozpočtové opatření 3/2018

