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 7. 6. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20:30 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 7 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 14 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Ing. Adolf Beránek, Zdeněk Jedlička, Jiří Medřický, Ing. Radek Lhocký, Mgr.
Dagmar Pilousová, Michal Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Nepřítomni – omluven: Václav Petrák
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Závěrečný účet obce za rok 2015
Rozpočtové opatření 2/2016
Dodatek č. 3 ke smlouvě s VHS Benešov o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury
Projekty 2016, nový územní plán
Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
Závěr

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 7 zastupitelů z celkem 8 - členného
zastupitelstva, zastupitelé jsou usnášeníschopní
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, schválení zápisu ze zasedání
dne 23. 3. 2016
Zastupitel Jedlička požadoval zařadit bod o hlasování platnosti zápisu z minulého zasedání ze dne 23.3.2016
(neuvedl, čeho v zápisu se námitky týkají). Zastupitelé hlasováním rozhodli o platnosti celého zápisu.
Hlasování o platnosti zápisu ze dne 23. 3. 2016
pro: 6
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Lhocký. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Pilousová, Michal Růžička.
Hlasování o zapisovateli a ověřovateli zápisu
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
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Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
Žádný nový bod do programu navržen nebyl.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3. Závěrečný účet obce za rok 2015
Starosta obce MUDr. Zvěřina podal stručný obsah a výklad celého závěrečného účtu včetně příloh. Tento
závěrečný účet byl zveřejněn na úředních deskách 15 dní před konáním dnešního zasedání a je zde stále.
Zastupitel Jedlička uvedl, že rozpočtové opatření ze dne 30.9.2016 schválené starostou, uvedené ve zprávě
krajského auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2015 ze dne ze dne 26.4.2016, starosta „zfalšoval“.
Starosta MUDr. Zvěřina vyzval zastupitele Jedličku, aby vážil slova a pokusil se mu vysvětlit, že změny
rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, schvalovanými zastupitelstvem tehdy, když se jedná o nový
výdaj (podobně jako u nových příjmů, např. z dotace), kdy krytí takových výdajů je ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů. V rámci rozpočtu lze však také provádět úpravy, kdy se jedná o přesuny z položky na
položku v rámci paragrafu a objem finančních prostředků na paragrafu a v rámci celého rozpočtu zůstává
stejný – a v tomto případě není potřeba souhlas zastupitelstva, tuto úpravu provede účetní se souhlasem
starosty. Zastupitel Jedlička přesto opakoval, že předmětné rozpočtové opatření bylo zfalšováno. Starosta
MUDr. Zvěřina nechal toto nařčení zaprotokolovat do zápisu.
Hlasování o přijetí Závěrečného účtu obce Mirošovice za rok 2015
Pro: 7
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 1-2/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice se
všemi přílohami za rok 2015 bez výhrad – kompletní závěrečný účet s přílohami viz příloha č. 1 zápisu ze
zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí účetní závěrku za rok 2015 příspěvkových organizací, konkrétně
pak Základní školy Mirošovice a Mateřské školy Mirošovice.
Rozpočtové opatření 2/2016
Příjmy – dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje (kanalizace v ulici Ke Hradu za rok 2015), pronájem
hrobových míst a hřbitovní kaple, pojistné plnění za vandalismus ve sportovním areálu. Výdaje – poslední
fakturace za výstavbu hřbitovní zdi v roce 2015, členské příspěvky v Ladově kraji a vyšší výdaje za
pečovatelskou službu v Mnichovicích. Kladný rozdíl 1,174 mil. Kč – navýšení rezervy obecního rozpočtu.
Při této příležitosti starosta MUDr. Zvěřina informoval o plánovaném přesunu financí ve výdajové části
rozpočtu týkající se paragrafu 3113 (Základní školy), kdy místo rozpočtované částky 200 tis. Kč na oplocení
bude realizován nákup konvektomatu do školní jídelny.
Hlasování o rozpočtovém opatření 2/2016:
Pro: 7
proti: 1 (Jedlička)
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-2/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje RO 2/2016
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě s VHS Benešov
Jedná se dodatek č. 3, upravující článek 5 předmětné smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské
infastruktury obce Mirošovice ze dne 31. 8. 2005, kdy se prodlužuje platnost smlouvy o dalších 5 let, a to do
31.12.2020.
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Hlasování
Pro: 7

proti: 1 (Jedlička)

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 3-2/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě s VHS
Benešov o zajištění provozu vodohospodářské infastruktury v obci do 31.12.2020
5. Projekty 2016, nový územní plán obce – aktuální informace








Bezpečnostní prvky III. etapa, Senohrabská – akce probíhá, řeší se přeložka sloupu ČEZ a se SÚS
rekonstrukce napojení ulice Horní na Senohrabskou, jinak dle harmonogramu
Čištění Kunického a Lomnického potoka – Lesy ČR nesdělily termín, dodělávají VŘ na zhotovitele
Most přes Kunický potok – měla by začít dodělávka – oprava koryta pod mostem (dlažba)
Most přes I/3 – do týdne proběhne diagnostika mostu, která určí další postup – komlentí zbourání nebo
jen mostní deska a z toho vyplývající termíny
Probíhají práce na PD :
- Dopravně bezpečnostní úpravy IV. etapa – chodník od ulice K Rybníku až k bytovkám nad
střediskem SSÚD
- Revitalizace obce a odbahnění nádrže U Zvoničky
- Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – v současné době využití už 85 %
- Ulice Hubačovská a Ke Hradu – již probíhají vyjadřovací řízení k PD
- Víceúčelový dům Hlavní 5 - projekční činnost ve 2 velikostních variantách
Nový územní plán (ÚP) – proces je zpomalen – čeká se na nová stanoviska Odboru ŽP v Říčanech

6. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů


Pořizování zvukové nahrávky konání zastupitelstva – zastupitel Jedlička byl upozorněn, že tato jeho
nahrávka může být použita pouze k jeho osobní potřebě

7. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů





dotaz – promítne se nový dodatek č. 3 s VHS Benešov do ceny vodného a stočného. Odpověď – Ne,
tento dodatek upravuje pouze dobu trvání smlouvy.
Dotaz na sociální péči pro seniory v Mirošovicích/Mnichovicích. Odpověď – v příštím Exitu 6/2016
bude opět podrobná souhrnná zpráva
Dotaz (upozornění) – před vstupem na most přes I/3 je cedule zákaz chodců. Odpověď – Odbor dopravy
v Říčanech bude upozorněn na tuto nesrovnalost (vstup je povolen pro chodce a cyklisty, je zde drátěný
koridor, možno chodit přes most na hřbitov a do Senohrab).
Dotaz na možnost osazení cedule „Pouze pro chodce“ u spojky z ulice Horní na ulici Ke Hřišti.
Odpověď – bude zváženo, takových míst je v obci více, z logiky šíře ulice 1,5 m - jen chodci a cyklisté.

8. Závěr
Zapsal: Ing. Radek Lhocký
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička
Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina
Přílohy zápisu
1. Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2015 – komplet
2. Rozpočtové opatření 2/2016
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě s VHS Benešov o zajištění provozu vodohospodářské infastruktury v obci
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