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Zvyšujeme rychlost internetu všem našim zákazníkům
V rámci zvyšování komfortu a kvality služeb navyšujeme všem našim
klientům rychlost připojení. Tento krok jsme plánovali od začátku
prázdnin a věříme, že se setká s pozitivní odezvou z řad našich
stávajících i potenciálních zákazníků.
Kosmonet je poskytovatel internetu a pro zajištění fungování používá
to nejlepší hardware zařízení, které je na trhu dostupné. Zařízení
Mikrotik je skvělé v tom, že náš technik provádí většinu servisních
zásahů vzdáleně (např. prověření stavu signálu a kvality linky), čímž se
minimalizuje počet servisních výjezdů. Na trhu jsou běžně dostupná
levnější zařízení, které žádnou vzdálenou správu ani pomoc
neumožňují, každý výjezd servisního technika tak u naší konkurence
mnohdy zaplatíte. Nabízíme vám zcela transparentní obchodní vztah,
proto také na našem webu www.kosmonet.cz najdete kompletní ceník
zařízení i služeb.
Kosmonet je příspěvková organizace Města Mnichovice, na srdci nám
tedy neleží zisky majitele, ale opravdu to, abychom v naší obci i
regionu poskytovali skvělé fungující služby. To co vyděláme, zpětně
investujeme do naší obce a to jak v podobě budování optických sítí, tak
rozšiřování sítě AP vysílačů, čímž pochopitelně zlepšujeme pokrytí.
Kosmonet:
Garantuje rychlosti u vámi využívaného tarifu.
Funguje bez datového omezení (po vyčerpání limitu Vám internet
nepřestane fungovat)
Je městská síť (vydělané peníze používá na rozvoj našeho regionu investujeme do budování optických sítí)
Podporuje region (zdarma připojujeme obecní úřady, školy, školky,
městská sportoviště, atp.)
Svou síť monitoruje 24hodin/7dnů v týdnu a pružně reaguje na
vzniklé podněty.
Nabízí veřejné IP adresy.
Servisní zásahy dle aktuální situace, mnohdy v den nahlášení
závady.
Klienti mohou hodnotit naše techniky:
http://www.feedbando.com/mobile/kosmonet
K dispozici jsme vám také na novém lehce zapamatovatelném
telefonním čísle 731 20 50 90 a to denně včetně víkendů od 8.00 do
22.00 hodin.
Podrobnosti o navýšení rychlostí naleznete webu www.kosmonet.cz

Svatomartinské hodování.

Slavnostní menu:

Po oba víkendy kolem svátku svatého
Martina budou v restauraci Na Hřišti
již v pořadí třetí Svatomartinské husy.
Víkend 1:
7-8.11.2015
Víkend 2:
14-15.11.2015

1) Husí játra zalitá sádlem
2) Husí kaldounová polévka
3) Vykostěná pečená husička, bramborové a
houskové knedlíky, bílé zelí
4) Domácí posvícenské koláčky
Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nutná, tel: 739 015 347

(již možno ochutnávat Svatomartinská vína)
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Vážení spoluobčané,

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce

uplynulý mirošovický říjen byl tím „pravým“ stavebním,
podobný nás čeká také v listopadu a z části ještě
v prosinci. Příjemnějším konstatováním je skutečnost,
že předmětné činnosti probíhají v relativně odlehlých
lokalitách (hřbitovní zeď úplně, výstavba inženýrských
sítí se dotýká jen obyvatel ulice Ke Hradu) a život v obci
tolik neovlivňují. Na rozdíl od rekonstrukce mostku
přes Kunický potok, ze které se začíná stávat
nekonečný příběh. No, snad i tato akce bude jednou
dodělána. Z pohledu logiky není jistě úplně rozumné
začínat stavět na podzim, pomalé a byrokratické
postupy to však dříve neumožňují. Dotační projekty
byly odevzdány už na jaře, rozhodnutí z Kraje či
ministerstev (státní fondy) se dozvídáme až v srpnu a
září! Výstavbu chodníků III. etapu jsme tedy odložili,
ostatní práce nám snad počasí dovolí v termínu zdárně
dokončit. Poslední den v září se konalo zasedání
zastupitelstva a uskutečnil se povinný krajský audit
hospodaření obce, začátkem října jsme společně zhlédli
v divadle Palace hodně legrační divadelní hru a také se
již 2x rozdávaly kompostéry. Na webových stránkách
obce probíhají ankety (MC Čolek se ptá, o co je větší
zájem a zjišťují se možnosti využití obecního domu čp.
5), uskutečnil se pravidelný sběr velkoobjemového
odpadu a také jsme absolvovali několik seminářů a
konferencí o připravovaných operačních programech
Evropské unie na období 2014 - 20, které bohužel
potvrdily nízkou profesionalitu a spíše nepřipravenost
státních institucí a to, že obce nečeká mnoho skutečně
potřebného, nic jednoduchého a ještě více než
v minulém období bude nutné číst „mezi řádky.“ A
více.. (psáno 24.10.2015):

Již čtvrté letošní zasedání se konalo 30.9., zastupitelé
schválili (celý zápis je uveřejněn na webu obce):
 Usnesení č. 1-4/2015: Zastupitelstvo obce (ZO)
schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na
pozemku parc.č. KN 1903 ve věci zařízení distribuční
soustavy kNN, NN pro nový RD na pozemku parc.č.
96 v ulici Luční mezi obcí Mirošovice a ČEZ
Distribuce.
 Usnesení č. 2-4/2015: ZO schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc.č.
KN 640/1 ve věci zařízení distribuční soustavy kNN,
NN pro pozemek parc.č. 640/40 v ulici Pod Ježovem
mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce.
 Usnesení č. 3-4/2015: ZO schvaluje doporučení
hodnotící komise a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s firmou VHS Benešov ve
věci veřejné zakázky malého rozsahu „Splašková
kanalizace Mirošovice VI. etapa – ulice Ke Hradu“ a
„Vodovod Mirošovice – IV. etapa – ulice Ke Hradu“
 Usnesení č. 4-4/2015: ZO schvaluje doporučení
hodnotící komise a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s firmou Sládek Group
s.r.o. ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Oplocení hřbitova – nová hřbitovní zeď
v Mirošovicích“

 30. září se konalo veřejné zasedání zastupitelů
 5. října byly předány staveniště a zahájeny práce v ulici
Ke Hradu a na hřbitově
 Již bylo rozdáno 100 kompostérů, další termín je ve
středu 4.11. od 14-17 hodin.
 Proběhl dílčí krajský udit hospodaření obce
 Do divadla na „Sex pro pokročilé“ ve středu 30.
prosince – Studio DVA
 Obecní kroniky budou naskenovány, výzva pyšelského
kronikáře

Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti obce provedená zástupci Ministerstva
vnitra ČR - 29. července 2015 proběhla v obci
Mirošovice na podaný podnět kontrola výkonu
samostatné působnosti obce Mirošovice 3- člennou
kontrolní skupinou pod vedením Mgr. Petry Horové. Již
při této kontrole bylo konstatováno, že obec v zásadě
dodržuje všechny náležitosti dané Zákonem o obcích a
0000
zaslaný
29 stránkový protokol s uvedenými 6
marginálními nedostatky tento závěr potvrdil. Nebylo
také zjištěno žádné pochybení obce ve věcech
majetkových. Tomuto odpovídá i většina „nápravných
opatření“, která ve své podstatě jen nabádají k větší
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pozornosti obce směrem k formálním výtkám, které však ve
svých důsledcích obec, ani její občany, nijak neohrožují,
nemají žádný vliv na chod obce. Přesto, že v minimálně 3
případech jsou nalezená porušení diskutabilní, obec
nevyužila možnost odvolání, akceptovala závěry protokolu a
dokonce již na posledním zasedání zastupitelů dva z exaktně
uvedených nedostatků napravila.
Zjištěné nedostatky - doporučená nápravná patření:
 překročení (o 5 dní) 3-měsíční lhůty mezi zasedáními –
opatření nelze přijmout, ale obec bude pozornější a
bude důsledněji dbát na dodržení stanovené doby
 vyvěšené pozvánky zasedání – opatření nelze přijmout,
ale program na pozvánkách již nebude označen „z
programu“ ale „program“ se snahou o co nejpřesnější
výčet jednacích bodů plánovaného zasedání
 zápisy ze zasedání podepisovat 2 ověřovateli – opatření
nelze přijmout. Každý zápis zasedání bude podepsán 2
zvolenými ověřovateli
 označení pořadu jednání zasedání – opatření nelze
přijmout. V budoucnu uvádět místo „jednací řád“
správněji „pořad jednací“ nebo „program“ a dbát, aby
zápis měl všechny stanovené náležitosti
 volba členů kontrolního a finančního výboru – přijato
opatření. Na posledním zasedání 19.8.2015 již byli oba
členové potvrzeni také veřejnou volbou
 evidence právních předpisů obce – přijato opatření.
Vedle stávající vodorovné číselné evidence právních
předpisů (obecně závazných vyhlášek) byla založena
nová evidenční tabulka s evidencí také již zrušených a
tedy i neplatných předpisů.
Přijato usnesení č. 5-4/2015: Zastupitelstvo obce bere na
vědomí protokol o proběhlé kontrole zástupci MV ČR a
schvaluje přijatá opatření
Dále ve zprávě pro ministerstvo vnitra obec Mirošovice
uvádí: …Vážení, protože se v poslední době jedná o
opakované vyžádané sdělení a „spolupráci s MV“, žádáme
Vás – nechte nás pracovat. Jistě není funkcí zastupitele a
náplní ministerstva ochromovat chod obcí a obecních úřadů
na základě zasílaných smyšlených udání. Soudíme, že by
mohlo být ve Vaší schopnosti takové podněty rozeznávat a
moci sdělit autorovi (navíc zastupiteli), že nepravdivými
tvrzeními poškozuje jméno obce a dokonce porušuje svůj
slib…
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příloh k přípravě smlouvy o podpoře a domluveno přeložení
zahájení stavby na jaro 2016.
Splašková kanalizace VI. etapa, ulice Ke Hradu – stavba
probíhá směrem odzadu z „točny“. Skalnaté podloží dělalo
problémy ze začátku, nyní už mechanizace stojí v půli cesty a
veřejné části obou domovních přípojek byly přivedeny na
hranice 7 pozemků (z 12) . Termín dokončení do 15.12. by
měl být dodržen. Na Středočeský kraj byly doručeny všechny
dokumenty nutné k podpisu smlouvy o finanční podpoře tak snad i tento administrativní krok dopadne.

Chodníky Senohrabská III. etapa – na SFDI byl po avízu o
úspěchu v dotační žádosti odeslán soubor povinných

Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – stavba, jejíž
průběh nemůžeme výrazně ovlivnit a sledujeme
trápení. Skupina, kterou tvoří investor (Středočeský
kraj), autorský dozor, stavební dozor a zhotovitel (ZKP
Kladno) neladí, postavené se předělává. Vedle instalace
zábradlí je nutné ještě opravit koryto potoka a připravit
svah pro budoucí trasu chodníků. Termín dokončení si
netroufáme odhadnout. Aspoň, že se po mostě jezdí.

„Mirošovice v divadle“
Studio DVA Divadlo, nová metropolitní scéna.
Středa 30. prosince od 19.00 hodin
„Sex pro pokročilé“
Po opravdu vydařené hře „Rodina je základ stáru“
(mimochodem, pro velký divácký zájem divadlo Palace
navyšuje počet tohoto představení) se den před Silvestrem
vydáme do divadla Studio DVA (bývalé kino Blaník) na další
komedii – „Sex pro pokročilé“. Jak získat návod na oživení
dlouholetého manželství podají Jana Krausová a Karel
Roden, režie Darina Abrahámová. Tentokrát už netajíme, že
před zahájením se bude podávat wellcome drink! Motto
příběhu - „dostane láska ještě šanci?“
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na OÚ. Cena
300,- Kč, výběr místa (6. - 9. řada)

Nová hřbitovní zeď – také zde vše postupuje dle
stanoveného harmonogramu. Základy jsou zality kvalitním
betonem a začínají narůstat první řady zdi. Podoba přední
stěny (sloupky a kovaný plot) byla odsouhlasena, túje,
popínavé psí víno i nové hřbitovní kontejnery pro odpad jsou
objednány… i zde by měl být termín 18.12. splněn.

Program středa 30. Prosince
 17.30 – 17.35 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.40 – 18.30 - společný odjezd autobusem do divadla,
wellcome drink
 19.00 – 20.45 - divadelní představení (délka 100 min.
bez přestávky)
 21.00 – 21.30 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Studio DVA divadlo, Václavské nám. 802/56, Praha 1,
tel. 273 139 147, www.studiodva.cz

Evropské fondy 2007-13, 2014 - 20,
anketa o čp. 5, anketa MC Čolek
V roce 2013 skončilo druhé programovací období 2007-2013,
ze kterého se do Mirošovic podařilo z Evropských fondů
dostat přes 55 mil Kč, největší projekty:
 Rekonstrukce místních komunikací
15,5 mil. Kč
 Chodníky Hlavní a Senohrabská, 1. – 3. Etapa 13,9 mil. Kč
 Modernizace ZŠ a MŠ, tělocvična
11,1 mil. Kč
 Areál volnočasových aktivit u Štičího rybníka 9,2 mil. Kč
 Rekonstrukce OÚ, knihovna, CzechPoint
2,5 mil. Kč

Projekty 2015, 2016
Biologicky rozložitelný odpad (BRKO) – už 100 kompostérů
má nového majitele a je potřeba, aby byly vyzvednuty
z garáže úřadu i všechny zbývající.
Třetím hromadným výdejem je středa 4.11. od 14-17 hodin,
v jiné dny po telefonické dohodě. Stále je možné si odebrat
kompostér i bez předchozí objednávky, Nevyzvednuté
kompostéry budou nabídnuty chatařům, kteří o ně projevují
velký zájem. Známe už také termíny dodávky špěpkovače a
kontejnerů (týden 9.-13.11, resp. 16.-20.11.). Pokud jde o
objednané biopopelnice (300 ks) - zde dodavatel Marius
Pedersen potvrdil také polovinu listopadu, logistické řešení
této masívní akce musíme rozmyslet.
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II/508 Mnichovice - Mirošovice, dopravně bezpečnostní
opatření – zde se Středočeskému kraji, jako investorovi akce,
daří o mnoho lépe. Projekční kancelář AF-CITYPLAN
postupuje mílovými kroky, již se připravují průzkumné
geologické vrty. Dle dokumentace dojde k šířkové a směrové
úpravě silnice II/508 v délce 3,1 km se začátkem
v Mirošovicích (křižovatka Hlavní a Spojovací). Navržená
cyklostezka (šíře 2,0m) bude z velké části odsazená od
komunikace, v úsecích, kde to není možné, oddělí stezku a
vozovku zábradelní svodidlo.
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Z projektů MAS (místní akční skupina) Říčansko jsme
prostřednictvím programu LAEDAR+ získali přes 4 mil. Kč,
čímž se dle závěrečné zprávy MAS staly Mirošovice
nejúspěšnější obcí v celém regionu Říčansko!
Je to skvělé bilancování. O to více s rozpaky a očekáváním
vyhlížíme poslední programovací období, kdy jsou vyčleněny
z EU pro Českou republiku prostředky ve výši 24 mld. Kč,
protože pak začne do EU přispívat Česko. Nejenom, že už dva
roky se měly prostředky čerpat, ale evropská politika
hospodářské a sociální soudržnosti připravila (a naši
vyjednavači to smluvně stvrdili) projekty ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů. Neboli nebudou na
obecní úrovni podporovány výstavby např. místních
komunikací (slovo komunikace se prý v Bruselu stalo
zakázaným slovem..), ale ani víceúčelové domy, revitalizace
obcí, sportovní areály apod. To se mělo stačit udělat
v předešlé etapě. Zelenou budou mít naopak „sociální
regiony“, odstraňování ekologických zátěží, výstavba
dopravních terminálů i cyklodoprava. Podporováno budou
pozemkové úpravy, lesní cesty či kulturní dědictví. Jednotlivé
fondy a programy jsou však značně nepřehledné a ne zcela
konkrétní. Bude ještě více než dříve záležet na každé výzvě,
zda do ní bude možné žádoucí projekt nějak napasovat.
S tím souvisí i probíhající anketa o využití obecního domu na
Hlavní 5. Děkujeme za nápady a náměty, zatím jsme jich
obdrželi 18. Začíná však být patrné, že nepůjde sloučit (tj.
dotačně čerpat finance) třeba výstavbu nebytových prostor a
zároveň kluboven nebo sociálního bytu.
Anketa Mateřského centra Čolek – organizační tým MC Čolek
by rád znal z důvodů organizační náročnosti názor na
některé pořádané akce. Chcete obnovit dětské karnevaly
nebo spíše konání sezónních bazárků či něco úplně jiného?
Hlasujte na obecním webu, navštivte stránky MC Čolek.

Dílčí audit hospodaření obce 2015
Povinná pravidelná kontrola hospodaření obce za období 19/2015 proběhla 6. října dvěma krajskými auditory. Výsledek
dílčího přezkoumání – nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Celý zápis je na úřední desce webu obce.

Různé – jednou větou
 V pondělí 16.11.2015 je celý den obecní úřad uzavřen –
dovolená
 Kontejnery pro chataře zůstanou rozmístěny celoročně,
nyní svoz 1x týdně (pátky)
 Svoz odpadu v Karlíně plně využit, televize a jiný
nebezpečný odpad však měly být až v prosinci!
 Lampa Na Ohradě, sražená při couvání
(řidička..), byla bleskově opravena
díky p. Burceve!
 Lavičky u borovice i jinde.
Skvělá aktivita občana
Buriánka – díky Václave!
„Kritizovat - to znamená usvědčit autora,
že to nedělá tak, jak bych to dělal já,
kdybych to uměl.“
(Karel Čapek)
„Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?“
(Robert Fulghum)

S pozdravem MUDr.Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

