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EXIT 21

Poděkování
Na závěr textu a s koncem roku 2017 bych velmi poděkoval všem
obecním zaměstnancům za jejich práci, přístup a obětavost. V prvé řadě
celé naší pracovní četě a sekretariátu - pánům Dobrému, Košťákovi,
Kulvajtovi, Servusovi a Vávrovi a ing. Mimrové – to jsou moji
každodenní pomocníci, o které se mohu opřít, dále pak oběma
spolehlivým paním správkyním sportovních areálů Pechové a
Semerádové. Děkuji za celoroční bezchybně odvedenou činnost
kolektivům naší MŠ a ZŠ a školní jídelny, velmi si vážím práce
mirošovických sdružení (MC Čolek, Baráčníci, SK Mirošovice).
Samozřejmě v neposlední řadě jmenuji obecní zastupitele Beránka,
Lhockého, Medřického, Petráka, Pilousovou a Růžičku a všechny
občany, kteří obci Mirošovice pomáhají a jsou rádi, když se jí daří.

Různé - jednou větou








Zima je tu, naši strážní
sypači vyjeli!
Poděkování panu Šimkovi
ze Senohrabské za pěkné
dobové fotografie!
Nové workoutové hřiště už
s provozním řádem a
ilustračním návodem
VHS Benešov ještě před koncem opravila odvodnění v ulici
V Březině
Divadelní rozloučení se starým rokem v pátek 29.12.2017 – odjezd
v 17.20 hodin
„Až Vám bude v životě nejhůř, otočte se ke slunci
a všechny stíny padnou za Vás“
(John Lennon)
„Až obujeme svět, vyletíme do vesmíru obouvat mimozemšťany.
A nejlepší by bylo, kdyby měli čtyři nohy“
(Tomáš Baťa)

Vážení spoluobčané, přejí Vám všem pěkné klidné
Vánoce, rok 2018 s pevným zdravím,
štěstím a dostatkem lásky.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Poděkování a přání do nového roku
Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří se zúčastnili stavění
vánočního stromu a přípravy, průběhu i odklízení vánočního jarmarku.
Bez pomoci Fandy Ducháčka, Ing. Bohumila Lhockého, Honzy Sčibrana,
Honzy Tomana, Tomáše Růny, Vaška Burjánka, Jirky Lercha, Michala a
Jardy Růžičkových i všech ostatních, bychom neměli v Mirošovicích akce
tohoto rozsahu, a proto ještě jednou všem od srdce děkuji. Zároveň
děkuji restauraci Na Hřišti za poskytnutou spoluúčast a podporu.
Přeji všem občanům Mirošovic a zvláště čtenářům Exitu hodně zdraví,
štěstí, osobních i pracovních úspěchů a pohody do nového roku 2018.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel obce Mirošovice
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Vážení spoluobčané,
průběh opravy naší magistrály Hlavní měl očekávané
rozuzlení, ani nejmodernější technika 21. století
nezmohla nic proti času a přírodě – předepsaná nízká
teplota do 5 stupňů nepovolila pokládku asfaltu,
obalovny vychladly. Podařilo se jakžtakž dokončit ten
nejsnadnější úsek od ulice Ke Hradu k odbočce na
Hrusice před dálnicí D1 a pokračovat se bude na jaře
2018 - začít se má 19. 3. „ na Pepíka“. Obecní
zastupitelstvo stihlo letos naposledy veřejně zasednout
a schváleným rozpočtem na rok 2018 naznačilo plán své
činnosti – mj. ve spolupráci s Odborem životního
prostředí v Říčanech byla zdárně dokončena inženýrská
činnost a vydáno stavební povolení pro již lednové
zahájení odbahnění nádrže U Zvoničky, finalizuje
administrativní příprava dotační žádosti na vybudování
chodníků v rámci IV. etapy, obec odkoupí pozemek u
dálnice pro zbudování odstavného parkoviště, byly
zahájeny projekční práce rekonstrukce cyklostezky do
Mnichovic, a další. Dodrženým termínem opětovného
zprovoznění obchodu s potravinami a nastolenou úrovní
nám všem udělali radost jeho noví majitelé. A věříme, že
nadcházející osmičkový rok může být opět zásadní –
pomoci by mohly již brzké prezidentské volby
12. a 13. ledna – metodiku č. 2 přinášíme.
A více.. (psáno 18.12.2017):

 Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018 a
rozpočtový výhled na roky 2019-20
 Stavba nového domu čp.5 zatím odložena
 Vodné se od nového roku zvyšuje o 1,78 Kč/m3,
stočné se nemění
 Lednové volby prezidenta – metodika č. 2
 Dokončení rekonstrukce Hlavní a instalace
úsekového měření – jaro 2018
 Osud padlé borovice mají v rukou Senohraby, ale lze
jim poradit

Poslední zasedání obecního zastupitelstva
v roce 2017
Letošní páté a poslední veřejné zasedání zastupitelů se
konalo v pondělí 18.12. Kompletní zápis včetně
komentáře k jednotlivým bodům bude uveřejněn na
webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo:
 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje na hospodaření v lesích
 rozpočtové opatření 4,5/2018
 obecní rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky
2019-20
 OZV 4/2017 o poplatku za komunální odpad
 navýšení ceny vodného od 1.1.2018 o 1,78 Kč bez DPH
 uzavření smlouvy s DSO Ladův kraj o dotačním příspěvku
na PD Stezka kolem Božkovského jezírka
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ŘSD ČR ve věci
modernizace D1 – služebnost
 prodej části obecního pozemku parc.č. 688/4
 koupi pozemku u nádraží parc.č. 961/2
 nového člena kontrolního výboru – pana Jiřího Lercha
 vzalo na vědomí zprávu krajských auditorů z dílčího auditu
hospodaření obce – bez výhrad
 vzalo na vědomí právní úpravu odměňování zastupitelstev
a schválilo finanční dary zastupitelům za vykonanou práci
nad rámec práce zastupitele

Poznámky:
K rozpočtu – po rozpočtu 2017, který skončil s účetním
přebytkem přes 7 mil. Kč, je rozpočet na rok 2018
koncipován jako mírně schodkový. Příjmy jsou
odhadovány ve výši 18 mil. Kč, z toho daňové výnosy činí
téměř 15 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí lesní
hospodářství, místní poplatky a všemožné nájemné –
reklama na mostě přes D1, Štičí rybník, ČOV, obecní úřad
(O2, lékař) a základní škola, dále příjmy z provozování
sportovního areálu a tělocvičny a odměna za třídění
opadu. Vedle běžných výdajů (zajištění fungování celé
obce, obecního úřadu a obou škol) tvoří významnou
položku odbahnění a stavební práce na vodní nádrži U
Zvoničky, dále záležitosti místních komunikací (finanční
spoluúčast na IV. etapě výstavby chodníků, realizace a
projektové dokumentace – Ke Hradu, Hubačovská, Na
Stráni, cyklostezka kolem Božkovského jezírka), zásobník
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oprav dešťové kanalizace, podpora spolků (SK Mirošovice, MC
Čolek, Baráčníci), údržba zeleně a lesů. Zásadní je také
rozpočtovaný výdaj na nákup pozemku u nádraží – jeho
vlastnictví by nám mělo umožnit vstoupit do evropských
dotací ITI pro záchytná parkoviště P+R. Celý rozpočet
s komentářem na obecním webu.
Rozpočtový výhled 2018-20. Tj. příprava projektů, inženýring,
dotační žádosti, realizace, spoluúčasti
- Bezpečnostní prvky a chodníky (IV. etapa) - úsek od mostu
přes I/3 k řadovým RD směr Lomnice
- Nádrž u Zvoničky (odbahnění, oprava vtokového a
výtokového objektu, rekonstrukce břehů) a pokračování
revitalizace obce (park U Zvoničky – pétanque hřiště,
cesta podél nádrže a dokončení u hráze rybníka, mobiliář,
zeleň)
- Intenzifikace ČOV pro 2000 EO, rozšíření sítě vodovodu a
kanalizace (Na Vrchách, Karlín, Na Stráni)
- Dokončení tvorby a schválení nového územního plánu
- Místní komunikace, cyklostezka kolem Božkovského
jezírka, rozšíření sítě veřejného osvětlení (např. po
realizaci nového mostu přes I/3 až na hřbitov)
- Víceúčelový dům čp. 5
- Záchytné parkoviště P+R
Výstavba nového domu Hlavní 5 – tento projekt je kompletně
připraven k realizaci, stavební povolení nabylo právní moci.
Díky navržené víceúčelovosti objektu (nebytové prostory,
klubovny a byty) se zatím nepodařilo najít žádný vhodný a
finančně významný dotační titul a navíc se znovuotevřená
prodejna potravin prezentuje více než dobře. Přestože rezerva
v rozpočtu obce je dostatečná a stavbu by bylo možné
z vlastních zdrojů 100%ně financovat (oceněný rozpočet činí
13 mil. Kč bez DPH), rozhodli se zastupitelé zatím počkat. Po
odstranění domu čp.5 bude vzniklá proluka na jaře po terénní
úpravě oplocena.

EXIT 21

Odpadové hospodářství v roce 2018.
OZV 4/2017
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Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou
doklad o zaplacení a známku na popelnici. Shrnutí – poplatky

Svoz komunálního
odpadu
120 1x měsíčně
120 2x měsíčně
240 1x měsíčně
240 2x měsíčně
Pytel pro
jednorázový svoz
Poplatek za psa
Hřbitovní poplatek

Sídlo svozové společnosti Marius Pedersen, smluvně zajišťující
služby pro obec Mirošovice, zůstává stejné – MP Říčany,
Březinova 1650. Nezměnila se ani telefonní linka pro řešení
reklamací - call centrum, které je v provozu každý pracovní
den od 8.00 – 16.00 hodin: 739 682 634. To lze kontaktovat
pro hlášení nevyvezení či poškození nádoby, jakékoliv
reklamace či zodpovězení dotazu.
E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz,
web: www.mariuspedersen.cz
 Neměnná je organizace svozů se čtvrtečními 14 -denními a
měsíčními cykly a možnost výběru ze 4 variant známek – dle
intervalu svozu a velikosti popelnice
 Poslední svoz v roce 2017: čtvrtek 28.12. (všechny svozy)

VS cena Kč
11 1400,12 1900,13 1900,14 2100,-

31
21

80,150,150,-

Volba prezidenta České republiky – metodika č. 2
 Kdy: pátek 12. ledna 2018 14.00 – 22.00 hod.,

sobota 13. ledna 8.00 – 14.00 hod.

 První svoz v roce 2018: čtvrtek 11.1. (pouze 14 - denní svozy)

 Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice

 Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2017, je
čtvrtek 25.1.2018

 Kdo: volit může státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb

 Všechny harmonogramy svozů otiskneme v Exitu 1/2018 a
zveřejníme na obecním webu
 Svoz bioodpadu (nově asi úterky) letos skončil, začne
v dubnu. Známku 2018 obdržíte zdarma při platbě za
komunál
 Kontejnery pro chatové oblasti opět zůstanou v osadách i
přes zimu – tj. celoročně
OZV 4/2017 – jak jste asi zaznamenali, situace nejen v České
republice, ale v celé Evropě a světě, se v oblasti odpadového
hospodářství rapidně mění. Skládky ubývají, odpad není kam
dávat, spaloven zase není tolik a tak jejich vlastníci mohou
určovat ceny. Do toho obrovská personální krize, kdy si firmy
doslova kradou pracovníky (a to zejména na těch nejnižších
pozicích), podporovaná nesmyslně se zvyšující minimální
mzdou. Výsledek je jediný možný – zdražují se poskytované
služby. V našem případě se o téměř 70% navýšil svoz
bioodpadu, o 25% svoz separovaného a komunálního odpadu.
Dle OZV 4/2017 bude z obecního rozpočtu i nadále plně hrazen
svoz bioodpadu a separace. Z části obec také kompenzuje
navýšení cen známek u komunálního odpadu. Nově to přesto
znamená, že každá známka na černé popelnici bude dražší o
200,- Kč. Jejich zakoupení je povinné.







Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa, případně
hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací kapacity, aj.) je
možné z důvodů účetních platit na OÚ Mirošovice až
Zvýšení ceny vodného od 1.1.2018 – i když Úpravna vody
Želivka a její Želivská provozní společnost zvyšuje pravidelně
své ceny o 1-2%, hlavním důvodem letošního zvýšení ceny
vodného o 1,78 Kč/m3 jsou výstupy z loňské realizace nového
přivaděče, kdy bylo Státním fondem ŽP nařízené nájemné pro
VHS Benešov ve výši 6 mil. Kč pro Dobrovolný svazek obcí
(DSO) Javorník – Benešov, jehož jsou také Mirošovice členem
a ze kterého DSO mj. hradí opravy stávajících VDJ Dub a
Podmračí a likvidaci starého potrubí. Cena stočného se
nemění.

EXIT 21

od středy 3.1.2018
Své platby můžete zaslat jednotlivými převodními
příkazy na účet OÚ Mirošovice – číslo účtu
5322201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
poplatku, specifický symbol je číslo popisné domu
(číslo evidenční chaty), vhodné je pro příjemce
uvést další specifikaci, např. Vaše jméno.




dosáhne 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva a má trvalé bydliště v Mirošovicích, případně občané
odjinud s hlasovacím průkazem, který jim na jejich žádost vydá
příslušný místní úřad. Občan Mirošovic, který chce hlasovat
v jiném volebním okrsku, musí požádat o vydání voličského
průkazu. Tuto žádost je třeba doručit nejpozději do pátku 5.1. při
písemném podání žádosti, osobně lze na OÚ požádat do středy
10.1.do 16.00 hodin, kdy se uzavírají stálé seznamy voličů. Mimo
území ČR lze volit – více web Ministerstva vnitra ČR.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve ve čtvrtek 28.12. osobně
žadateli nebo osobě s plnou mocí opatřenou ověřeným
podpisem. Lze ho také zaslat na v žádosti uvedenou adresu.
Voličský průkaz umožňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu, a tedy volit kdekoliv ve volebním okrsku na území
České republiky. O vydání průkazu pro druhé kolo lze požádat do
24.1. do 16 hodin.
Podmínkou výkonu volebního práva je zápis občana, který má
právo volit, ve stálém seznamu voličů (databáze trvale bydlících
nad 18 let). Tento seznam vede každý obecní úřad - je účelné, aby
si voliči, kteří mají pochybnost, zda jsou ve stálém seznamu
zaevidováni, ověřili tento fakt (na OÚ Mirošovice)
Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné)
Hlasovací lístky (v modré obálce) budou dodány všem voličům
do schránek nejpozději 3 dny před dnem konání voleb, tedy do
úterý 9.1.2018. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR. Občan,
hlasující na voličský průkaz, je povinen odevzdat jej volební
komisi.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující od
volební komise prázdnou šedou úřední obálku. Na žádost lze
dodat za chybějící či poškozené nebo jinak označené lístky nové
hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do
prostoru za plentu. Zde vloží do obálky 1 hlasovací lístek, který
nijak neupravuje. Po opuštění prostoru za plentou (zde nesmí
být nikdo kromě voliče přítomen) vloží občan úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
volební komise hlasování neumožní
S sebou: platné průkazy totožnosti o průkazu občanství ČR
Případné 2. kolo voleb se koná za 14 dní, tj. 26. a 27. 1. 2018.
Hlasovací lístky obdržíte až ve volební místnosti



Volby nejsou povinné



V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat obecní úřad

Rekonstrukce ulice Hlavní (II/508), úprava
dopravního značení v obci se stihla také jen napůl,
říčanské memorandum a uzavření vjezdu kamiónů
Oprava povrchu ulice Hlavní – tedy odloženo na jaro 2018. Dle
smlouvy o dílo mají opravy zbývajících 3 etap trvat jen 14 dní,
úsek pod benzinovou stanicí však bude znamenat týdenní
omezení vjezdu do Mirošovic.
Společnosti QUO se zatím
podařilo naistalovat nové
dopravní značky a parkovací
zarážky v ulici U Zvoničky,
zbylé avizované úpravy také
až více za tepla.
Dostavba Pražského okruhu (PO) - v Říčanech bylo podepsáno
zástupci některých obcí a pražských městských částí
memorandum na dostavbu PO – spojky mezi dálnicí D1 a
Běchovicemi. Je požadováno, aby byla stavba zahájena
nejpozději v roce 2020. Tento úsek již získal kladné posouzení
vlivu na životní prostředí (EIA). Zatím se v pondělí 13.11.
říčanský region osazením dopravních značek, zamezující
tranzit nákladních aut nad 12 tun na silnicích II. a III. tříd (platí
tedy i pro naši ulici Hlavní) chrání před důsledky extrémní
tranzitní dopravy tímto způsobem. Kamiony se tak přesunuly
na D1 a na Spořilov.

Borovice, potraviny, právní pomoc na úřadě
Padlá památná borovice bohužel neleží v katastru Mirošovic a
v Senohrabech se nenachází ani na obecním pozemku. Tím je
hodně omezen manipulační a kreativní prostor, co dál. Dle
zpráv od paní senohrabské starostky probíhají jednání
s vlastníky pozemků a také už byl osloven poříčský tesař, který
by měl dřevo zpracovat a něco z něj vytvořit – a zde je možnost
poslat svůj nápad do Senohrab (obecní úřad) a být trochu u
toho. Pokud jde o výsadbu nové dřeviny, bude (samozřejmě
vše se svolením majitelů pozemku) také společně se
senohrabskými občany řešeno.
Potraviny – otevřeno! Noví majitelé dodrželi slib a ve středu
6.12. byly potraviny (s ostatním širokým sortimentem) opět
zprovozněny. A že se jim to povedlo, už asi každý ví. Tak jen
tak dál, ať se daří!

Zatím zkušebně v pondělí 8.1 a 22.1., vždy od 16-17 hodin, je
připravena naše nová občanka, advokátka Mgr. Alexandra
Mára Paurová, poskytnout zdarma své právní služby a
konzultace v zasedací místnosti na obecním úřadě. V případě
potřeby se můžete na paní advokátku obracet také telefonicky
(608 806 360) nebo e-mailem: office@akpm.cz.

