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 USTAVUJÍCÍHO (a celkově 4. v roce 2018) ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 31. 10. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 18.45 hod. Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo přítomno
9 zastupitelů, zasedání se zúčastnili 3 občané. 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:
Zahájení, přivítání
Komunální volby 2018, předání osvědčení, složení slibu zvolených zastupitelů
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Volba starosty, místostarosty, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru a předsedy a členů stavební komise
a komise pro životní prostředí, odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, poděkování a odměny
končícímu zastupitelstvu
5. Projev starosty – hlavní body činnosti na roky 2018 – 22
6. Rozpočtové opatření 4/2018
7. Zvolení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce
8. Zvolení nových zástupců zastupitelstva obce do školské rady ZŠ Mirošovice
9. Prodej části obecního pozemku parc.č. 1922/19 o výměře 14 m2. Obec – SŽDC
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB, pozemek parc.č. 6/5, ul. Nová. Obec - ČEZ
11. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
12. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
13. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané a koná se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb, je přítomno 9 zastupitelů z celkem 9 - členného zastupitelstva, zastupitelé
jsou usnášeníschopní.

2. Komunální volby 2018, předání osvědčení, složení slibu zvolených zastupitelů
Ve dnech 5. a 6.10.2018 se konaly volby do obecních zastupitelstev. V Mirošovicích se voleb zúčastnilo 408
voličů, což znamenalo 44,49%-ní účast a zvoleno bylo všech devět nezávislých kandidátů kandidujících pod
hlavičkou hnutí STAN. Starosta vyzval zastupitele ke složení slibu, které proběhlo tak, že zastupitelka
Pilousová přečetla slib a každý pak pronesením slova “slibuji“ podpisem tento slib potvrdil. Při tomto aktu
všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Mirošovice.
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3. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 9
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: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
4. Volba starosty, místostarosty, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru a předsedy

a členů stavební komise a komise pro životní prostředí, odměny za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva, poděkování a odměny končícímu zastupitelstvu
Volba starosty, místostarosty a orgánů obce proběhla veřejným hlasováním. Navrženo, aby jediným
uvolněným zastupitelem byl starosta obce.
Volba starosty: navržen jediný kandidát MUDr. Tomáš Zvěřina, který bude vykonávat funkci starosty jako
uvolněný zastupitel.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 1-4/2018: Zastupitelstvo obce volí starostou MUDr. Tomáše Zvěřinu, který bude
vykonávat svou funkci jako uvolněný.
Volba místostarosty: navržen jediný kandidát Michal Růžička, který bude vykonávat funkci místostarosty
jako neuvolněný.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 3

Přijato usnesení č. 2-4/2018: Zastupitelstvo obce volí místostarostou Michala Růžičku, který bude
vykonávat svou funkci jako neuvolněný.
Volba kontrolního výboru: na předsedu byl navržen jediný kandidát Ing. Radek Lhocký.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 3-4/2018: Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Ing. Radka Lhockého.
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Volba členů kontrolního výboru: za členy kontrolního výboru byli navrženi Mgr. Dagmar Pilousová a Jiří
Lerch.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 4-4/2018: Zastupitelstvo obce volí za členy kontrolního výboru Mgr. Dagmar
Pilousovou a Jiřího Lercha. Kontrolní výbor bude tříčlenný.

Volba finančního výboru: na předsedu byl navržen jediný kandidát František Ducháček.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 5-4/2018: Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Františka Ducháčka.
Volba členů finančního výboru: za členy finančního výboru byli navrženi Jan Fojt a Václav Petrák.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 6-4/2018: Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru Jana Fojta a Václava
Petráka. Finanční výbor bude tříčlenný.
Volba stavební komise a komise pro životní prostředí: na předsedu byl navržen jediný kandidát MUDr.
Tomáš Zvěřina.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 7-4/2018: Zastupitelstvo obce volí předsedou stavební komise a komise pro životní
prostředí MUDr. Tomáše Zvěřinu.
Volba členů stavební komise a komise pro životní prostředí: za členy komise byli navrženi Michal Růžička a
Václav Petrák.
Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Přijato usnesení č. 8-4/2018: Zastupitelstvo obce volí za členy stavební komise a komise pro životní
prostředí Michala Růžičku a Václava Petráka. Komise bude tříčlenná.

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva:
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, poskytována měsíční odměna – dle návrhu:
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Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje výše odměn zastupitelům v maximální možné výši dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, ve znění pro rok 2018, s účinností
od 1.11. do 31.12.2018.
2. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje novou výši odměn zastupitelům v maximální možné výši dle
přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, ve znění
pro rok 2019, s účinností od 1.1.2019.
3. Měsíčná odměna pro funkci místostarosty bude činit vždy 2/3 maximální výše.
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 9-4/2018: Návrh usnesení o odměnách neuvolněným zastupitelům byl schválen.

Poděkování končícímu zastupitelstvu, návrh mimořádných odměn
Starosta poděkoval za odvedenou práci v roce 2018 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 významnou práci vykonávanou nad rámec povinností, které vyplývají
z výkonu funkce zastupitele, poděkoval starosta zastupitelům Beránkovi, Medřickému, Lhockému,
Petrákovi, Pilousové a Růžičkovi a navrhl jim udělit mimořádné odměny ve výši 8 000,- Kč a zastupitelka
Pilousová navrhla udělit starostovi obce Zvěřinovi jednorázovou mimořádnou odměnu ve výši pravidelné
měsíční odměny - za práce vykonávané nad rámec povinností, které plynou z výkonu funkce zastupitele.
Mimořádné odměny se dle výkladu ministerstva financí posuzují jako příjem ze závislé činnosti a jsou tedy
zdaněny.
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 10-4/2018: Zastupitelstvo schvaluje jednorázové mimořádné odměny zastupitelům za
vykonanou významnou práci nad rámec práce povinností, které plynou z výkonu funkce zastupitele –
bývalým i současným zastupitelům Beránkovi, Medřickému, Lhockému, Petrákovi, Pilousové a Růžičkovi
ve výši 8.000,- Kč, starostovi obce Zvěřinovi mimořádnou odměnu ve výši jedné pravidelné měsíční
odměny. Odůvodnění udělených mimořádných odměn jednotlivým zastupitelům je obsahem přílohy tohoto
zápisu.

5. Projev starosty – hlavní body činnosti na roky 2018 – 22
Staronový starosta MUDr. Tomáš Zvěřina ve svém projevu poděkoval za podporu a důvěru, zdůraznil,
že zastupitelé jsou připraveni dále pokračovat v úspěšném a kvalitním rozvoji obce, posilovat vědomí,
že Mirošovice jsou silnou, moderní, soběstačnou a nezávislou obcí.
Dále přednesl plány na nové období 2018-22. Již chystané a zčásti také připravené vlastní velké projekty
představují investice do obce přes 80 mil. Kč:
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Parkoviště P+R
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského jezírka
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka I/3 a II/508 Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a
kanalizační sítě (Na Vrchách, Karlín)
Nový územní plán (ÚP)





Nový most III/3352 na hřbitov, Senohraby
Modernizace dálnice D1, mosty na Mnichovice a Božkov
Silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice

Z další činnosti uvedl nekončící opravy a údržbu místních komunikací (Na Vrchách), spolupráce s vlastníky
ulic Na Stráni a Hubačovská, dešťovou kanalizaci, poklopy, odpadové hospodářství (zejména separovaný
sběr), rozšíření a modernizace veřejného osvětlení, připraven je projekt víceúčelového domu čp.5, k řešení
stále zůstávají objekty nad čerpací stanicí na Vrchách a v Luční. Pokračovat bude revitalizace obce, starost o
veřejnou zeleň, Lomnický a Kunický potok, lavičky, odpadkové koše, dopravní značení MK, zpomalovací
prahy, nový informační systém. Samozřejmostí je podpora místních spolků – Baráčníci, MC Čolek, SK
Mirošovice, akce Ladova kraje, divadla, aj.

6. Rozpočtové opatření 4/2018
Vyrovnané RO 4/2018 zahrnuje jen příjmy a výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a senátu
ve výši 45 000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 11-4/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 4/2018.

7. Zvolení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce
S ukončením funkčního období zastupitelů bylo nutné zvolit „určeného zastupitele“ pro spolupráci
s pořizovatelem ÚP Mirošovic. Navržen byl opět starosta obce MUDr. T. Zvěřina
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 12-4/2018: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce MUDr. Tomáše Zvěřina k tomu,
aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu Mirošovice jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

8. Zvolení nových zástupců zastupitelstva obce do školské rady ZŠ Mirošovice
Navrženi byli opět zastupitelé Václav Petrák a Michal Růžička.
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 13-4/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec Mirošovice zastupovali za
pořizovatele ve školské radě ŽŠ Mirošovice zastupitelé Václav Petrák a Michal Růžička.

9. Prodej části obecního pozemku parc.č. 1922/19 o výměře 14 m2. Obec – SŽDC
V souvislosti s napojováním budovy ČD (železniční zastávky Mirošovice) na obecní kanalizační řad v ulici
Hrusická bylo při geodetickém vytyčování pozemku zjištěno, že část pozemků (výměra 14 m2) ve vlastnictví
ČD se ve skutečnosti nachází již na obecní komunikaci (parc.č. 1922/19). SŽDC, státní organizace, žádá o
prodej této části pozemku. Kupní cena byla určena znaleckým posudkem.
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Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 14-4/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 1922/19
o výměře 14 m2 (oddělená části „c“ dle GP č. 1207-51/2018) za výslednou cenu 25 200,- Kč.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 6/5, ul. Nová,
Obec – ČEZ
Umístění distribuční soustavy společnosti ČEZ na obecním pozemku parc.č. 6/5 (ulice Nová).
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 15-4/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (služebnosti) se společností ČEZ Distribuce, a.s., na obecním pozemku parc.č. 6/5 (ulice
Nová) za cenu 3 000,- Kč bez DPH.

11,12 Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů
-

Pakliže dojde v roce 2019 v rámci modernizace dálnice D1 k odstranění mostu na Mnichovice - zajistit,
aby po dobu neprůjezdnosti Mirošovicemi nebylo hrazeno nájemné za zařízení úsekového měření
rychlosti

13. Závěr
V Mirošovicích 7. 11. 2018

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

Přílohy zápisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Mirošovice
Arch s podpisy slibu nových členů zastupitelstva
Mimořádné odměny zastupitelům
Rozpočtové opatření 4/2018
Kupní smlouva o prodeji části pozemku 1922/19 (obec – SŽDC)
Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření VB na pozemku parc.č. 6/5 (obec – ČEZ)

