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 8.7.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno ve 19.10 hod. Z celkového počtu 9 zastupitelů bylo
přítomno 9 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 11 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:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Návrh závěrečného účtu obce Mirošovice za rok 2019, zpráva auditora
Návrh rozpočtového opatření 3/2020
Projekty 2020 – 22. Aktuality, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba cyklostezky Mirošovice – Mnichovice
kolem Božkovkého jezírka“
6. Návrh nového hřbitovního řádu + OZV 1/2020 o zrušení OZV 1/2004 o řádu veřejného pohřebiště
7. Mimořádné odměny zastupitelům
8. Prodej obecního pozemku parc.č. 298/11 – lokalita Na Hůře
9. Převzetí daru – pozemku parc.č. 72 (nad nádrží U Zvoničky)
10. Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen – služebností
 Obec Mirošovice - ČEZ - umístění distribučního zařízení (ulice Na Výsluní)
 Obec Mirošovice - ČEZ - umístění distribučního zařízení (ulice Školní)
 Obec Mirošovice – AllstarNet – umístění optických kabelů (K Rybníku, Na Hůře, Pod Jiřím)
11. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané (doba, po níž trval nouzový stav se, nezapočítává do
plynutí tříměsíční lhůty pro konání zastupitelstev), 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
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Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku a
program zasedání

3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, roční uzávěrky obce, MŠ a ZŠ Mirošovice
Závěrečný účet obce za rok 2019
Starosta obce MUDr. Zvěřina podal stručný obsah a výklad celého závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku hospodaření obce za rok 2019. Celkové příjmy v roce 2019 byly ve výši 27 894 681,- Kč, výdaje
činily 22 015 398,- Kč. Rok 2019 tak skončil se ziskem 5 879 283,- Kč. Kompletní závěrečný účet byl
vyvěšen na úředních deskách 15 dní před konáním zasedání a je na obecním webu uveřejněn.
Hlasování o schválení návrhu závěrečného účtu obce Mirošovice za rok 2019
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 1-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2019 se
všemi přílohami včetně zprávy o přezkoumání hospodaření s výhradou. Zjištěná chyba byla napravena
opravným dokladem.
Dále starosta prezentoval účetní závěrky obce Mirošovice a MŠ a ZŠ Mirošovice za rok 2019
Hlasování o schválení účetní závěrky obce
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Mirošovice
Hlasování o schválení účetní závěrky mateřské školy
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 3-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Mirošovice.
Hlasování o schválení účetní závěrky základní školy
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 4-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ Mirošovice

4. Rozpočtové opatření (RO) 3/2020
Předmětem RO 3/2020 je položkové navýšení již vyčleněných výdajů z rezervy na výstavbu letošních
dotačních akcí (dopravní stavby Parkoviště P+R, Cyklostezka kolem Božkovského jezírka) z důvodů plateb
ex post – proplacení z fondů EU (IROP) následuje až po předání hotového díla.
Hlasování:
pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 5-2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 3/2020.

5. Projekty 2019-22. Aktuality, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba cyklostezky
Mirošovice – Mnichovice kolem Božkovkého jezírka“
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Starosta obce MUDr. Tomáš Zvěřina podal nejaktuálnější informace o dvou velkých projektech z IROPu
(Parkoviště P+R u nádraží a Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka). V případě záchytného
parkoviště je hotovo – právě před týdnem 7.7. se uskutečnilo slavnostní otevření. Necelé 2 měsíce před
dokončením je už i cyklostezka – byly položeny živičné vrstvy, dokončují se stavby dlážděných propustků,
míst na mobiliář, terénní úpravy. Výsadba oboustranné alejové zeleně je plánována v podzimních měsících –
ta bude realizována v rámci uložených náhradních výsadeb za pokácené stromy při modernizaci dálnice D1.
Tuto položku se podařilo vyčlenit ze smluvního rozpočtu (neuznatelné náklady, hradila by jinak vše plně
obec – úspora 411 tis. Kč). Obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem je toto vyjmutí
položkových prací a dodávky.
Hlasování:
pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu
Cyklostezky kolem Božkovského jezírka.

6.

Návrh nového hřbitovního řádu + OZV 1/2020 o zrušení OZV 1/2004 o řádu veřejného
pohřebiště

Obec Mirošovice je provozovatelem veřejného pohřebiště v obci. V důsledku legislativních změn je vydáván
nový hřbitovní řád a zároveň obecně závaznou vyhláškou (OZV) 1/2020 je rušena OZV 1/2004 o
provozování pohřebiště.
Hlasování o novém hřbitovním řádu:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 7-2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nového Řádu veřejného pohřebiště
Hlasování o vydání OZV 1/2020:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 8-2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nové OZV 1/2020, kterou se ruší OZV
1/2004 o provozován (řádu) veřejného pohřebiště ho Řádu veřejného pohřebiště

7. Mimořádné odměny zastupitelům
Zastupitelé paní Pilousová a pan Růžička navrhli udělit starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši jedné
pravidelné měsíční odměny za práce nad rámec povinností, kterými byly zejména činnosti při zajištění
velkých dotačních, ale i kulturních a sportovních akcí a následné pak jejich administrativní ukončení vč.
předešlých projektů a dále pak nepřetržitá práce během nouzového stavu v důsledku koronavirové krize.
Hlasování:
pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 9-2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje udělení mimořádné odměny starostovi obce
MUDr. Tomáši Zvěřinovi ve výši jedné pravidelné měsíční odměny.

8. Prodej obecního pozemku parc.č. 298/11 – lokalita Na Hůře
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Pozemek parc.č. 298/11 (344 m 2 – ulice Na Hůře) – prodej, cena 250,- Kč/m2

Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 10-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 298/11 o
rozloze 344 m2 za cenu 250,- Kč/m2 (tj. celkem 86 000,- Kč).

9. Převzetí daru – pozemku parc.č. KN 72 (nad nádrží U Zvoničky)
Obci Mirošovice byl nabídnut současnými vlastníky bezplatný dar – pozemek parc.č. 72 (rozloha 201 m2).
Jedná se místo nad obecní vodní nádrží U Zvoničky, kde se nachází park a nová mlatová cesta.
Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 11-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí bezplatného daru - pozemku parc. č.
KN 72 o rozloze 201 m2 a pověřuje starostu obce zajištěním darovacího procesu a podpisem darovací
smlouvy.

10. Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen – služebností
V první a druhém případě se jedná o zřízení elektro přípojek pro pozemky, ve třetím pak o uložení chrániček
pro budoucí vedení optických kabelů (datové sítě).
1.

Obec Mirošovice – ČEZ. Umístění distribučního zařízení do pozemku parc.č. 698/24 (ulice Na Výsluní)

Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 12-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností ČEZ Distribuce ve věci uložení zařízení distribuční
soustavy do pozemku parc.č. 698/24 – místní komunikace na Výsluní.
2.

Obec Mirošovice – ČEZ. Umístění distribučního zařízení do pozemku parc.č. 735/2 (ulice Školní )

Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 13-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností ČEZ Distribuce ve věci uložení zařízení distribuční
soustavy do pozemku parc.č. 735/2 – místní komunikace Školní.
3.

Obec Mirošovice – Allstar Net. Umístění zařízení veřejné komunikační sítě

Hlasování:
Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 14-2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Allstar Net ve věci umístění chrániček do obecních
pozemků dle situačního plánku – ulice K Rybníku, Ke Hřišti, Pod Jiřím, Na Hůře, hráz podél Štičího rybníka
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pro budoucí vedení veřejné optické komunikační sítě. Pověřuje starostu administrativním zajištěním
smluvního procesu a podpisem smlouvy.

11. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů a občanů
Ve volné diskusi byly probírány otázky odpadového a lesního hospodářství v obci (nadměrné množství,
separace, kácení a kůrovec, obnova lesních cest). Dále byla podána informace o probíhající demografické
studii pro zpracování investičního záměru navýšení kapacity MŠ Mirošovice a školní jídelny. V týdnu od
20.7. by mělo dojít k předání staveniště – zahájení očekáváné Intenzifikace ČOV pro 1900 EO. Poslány
podněty k opravě silnice III. třídy 3352 Senohrabská, informace o rekonstrukci mostu přes D1 na Božkov a
navazující cyklostezku.
9. Závěr
V Mirošovicích 15. 7. 2020

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

Přílohy zápisu
1. Závěrečný účet obce za rok 2019 vč. příloh – v elektronické podobě na webu obce
2. Rozpočtové opatření 3/2020
3. Nový hřbitovní řád, OZV 1/2020 – v elektronické podobě na webu obce
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