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 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIROŠOVICE
konaného dne 11. 3. 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 8 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 12 občanů. 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:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření 8/2019, 1/2020
Projekty 2020
Záchytné parkoviště P+R u nádraží
Cyklostezka M-M kolem Božkovského jezírka, VŘ na zhotovitele
Intenzifikace ČOV a výstavba vodovodu a kanalizace Na Vrchách, VŘ na zhotovitele
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Mirošovice v roce 2019 – převod kladného výsledku do fondu
odměn a do fondu rezervního
6. Zrušení usnesení 10-4/2018, konkretizace výše odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty
7. Obecní znak a vlajka – schválení nového návrhu a žádosti o podání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na umístění distribučního zařízení mezi obcí
Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s. – ulice Luční
9. Prodej obecních pozemků
10. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
11. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
12. Závěr
1.
2.
3.
4.



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.
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
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Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku a
program zasedání

3. Rozpočtová opatření (RO) 8/2019, 1/2020
Obsahem závěrečného RO 8/2019 jsou daňové a poplatkových příjmy před koncem roku 2019 ve výši
1 850 000,- Kč, zatímco výdaje na hospodaření v lesích, veřejné osvětlení a spolky, které činily 294 000,Kč, byly celé pokryty přesunem z jiných nevyčerpaných výdajových položek. RO 1/2020 navyšuje úspory
obce o 1,47 mil. Kč (dorazily dotační peníze za elektromobil a chodníky IV. etapu).
Hlasování o RO 8/2019
pro: 8
proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 8/2019.
Hlasování o RO 1/2020
pro: 8
proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 2-1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2020.

4. Projekty 2020
13. Parkoviště P+R u nádraží – uskutečnilo se předání staveniště zhotoviteli (společnost MACHIDO), nyní
probíhají základní zemní práce – vytýčení, úprava pláně, odstranění křoví a náletové zeleně, přeložky a
zabezpečovací zásahy v zemi uložených sítí (optika CETINu a kabel ČD). Ukončení do 30.6.2020.
14. Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka – i zde již dochází k vytyčování průběhu osy a
okrajů pásu budoucí trasy nové cyklostezky, speciální frézou je již odstraňována letitá velmi bujné
keřovitá zeleň. Předání staveniště a zahájení stavby se uskuteční koncem března, dokončení díla cca
10/2020. Ve výběrovém řízení (zjednodušené podlimitní, 3 uchazeči) zvítězila firma SWIETELSKY
s.r.o. s nabídkou 18,95 mil. Kč.
Hlasování
pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-1/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem a doporučením výběrové komise
uzavřít smlouvu o dílo dle pořadí vzešlého z výběrového řízení na zhotovitele akce „Cyklostezka Mirošovice
– Mnichovice kolem Božkovského jezírka“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
15. Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – pro kompletaci žádosti o dotaci bylo také
uskutečněno výběrové řízení (zjednodušené podlimitní řízení) na zhotovitele, nejlepší nabídku z uchazečů
(celkem 7) podala firma Stavitelství Řehoř s.r.o. (49,30 mil. Kč). Na rozhodnutí o přidělení dotace (z
MZe) stále čekáme, proto bude ve smlouvě o dílo podmínka realizaci díla jen v případě přiznání dotace.
Hlasování
pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 4-1/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem a doporučením výběrové komise
uzavřít smlouvu o dílo dle pořadí vzešlého z výběrového řízení na zhotovitele akce „Mirošovice –
intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o
dílo.
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5. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Mirošovice v roce 2019 – převod
kladného výsledku do fondu odměn a do fondu rezervního
Přebytek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Mirošovice za rok 2019 je v celkové výši 19 174,08 Kč.
Návrh převodu:
právnická osoba ZŠ Mirošovice Fond rezervní 15 339,08 Kč
Fond odměn 3 825,- Kč,- Kč
Hlasování
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Pilousová)

Přijato usnesení č. 5-1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ Mirošovice
za rok 2019 do Fondu rezervního a Fondu odměn dle návrhu.

6. Zrušení usnesení 10-4/2018, konkretizace výše odměny za výkon funkce neuvolněného
místostarosty
Na základě upozornění zástupci ministerstva vnitra o nedostatečném splnění procesních podmínek při
udělení mimořádných odměn v roce 2018, je navrženo zrušení předmětného usnesení č. 10-4/2018 ze dne
31.10.2018. Dále pak je požadováno uvedení přesné částky pravidelné odměny za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce, která byla schválena ve výši 2/3 maximální výše.
Hlasování
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-1/2020: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 10-4/2018 a pověřuje starostu obce
zabezpečením tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 7-1/2020: Zastupitelstvo obce konkretizuje pravidelnou odměnu místostarosty, která od
1.1.2020 činí 21 667,- Kč/měsíc.

7. Obecní znak a vlajka – schválení nového návrhu a žádosti o podání do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k naší podané žádosti z konce roku 2019
sdělil, že požaduje provedení drobných změn ve štenýři. Mgr. Tejkal, zhotovitel návrhu, předložil upravenou
verzi s již předběžným souhlasem podvýboru.
Hlasování
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 8-1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nový návrh znaku a vlajky obce dle upravené
varianty předložené heraldikem Mgr. Janem Tejkalem a pověřuje starostu obce opětovným podáním žádosti
o schválení znaku a vlajky obce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na umístění
distribučního zařízení mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s. – ulice Luční
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Obec Mirošovice nesouhlasila s umístěním zařízení do komunikace Luční a požadovala nadzemní vedení
NN – ČEZ provedly změny, částka za VB v případě nedotčení komunikace je symbolická 1000,- Kč.
Hlasování
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 9-1/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a souhlasí s umístěním distribučního zařízení v ulici Luční za částku 1000,- Kč.

9. Prodej obecního pozemku


Pozemek parc.č. 1987/3 – oddělená část o výměře 43 m2. ulice V Lipách. Prodej, cena 200,- Kč/m2

Hlasování:
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 10-1/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 1987/3
o rozloze 43 m2 za cenu 200,- Kč/m2.

10. -11. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů, připomínky, návrhy a náměty z řad
občanů






Informace o proběhlém veřejném projednání návrhu nového územního plánu Mirošovice, které se konalo
v pondělí 9.3., možnost podat námitku nebo připomínku je do 16.3.2020
MŠ, ZŠ – zadání jednoduché demografické studie k posouzení potřeby navýšení kapacity MŠ
Zloději v Mirošovicích a na Praze – východ. Zatím žádné další zprávy, monitoring a přítomnost policie
v obci pokračují, nové případy nejsou
Koronavirus – nikdo neví, jak se bude situace dále vyvíjet, ale nějaká další karanténní opatření jistě
budou, obecní úřad bude sledovat a podávat informace
Odpady – obec Mirošovice vyhodnocena společností Marius Pedersen jako jedna z nejlépe fungujících
obcí v regionu, široká nabídka domácích svozů, aj.

11. Závěr
V Mirošovicích 12.3.2020

Zapsal: Ing. Radek Lhocký
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička
Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina
Přílohy zápisu
1. Rozpočtová opatření 8/2019, 1/2020
2. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ a.s.
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