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• Oplocení fotbalového hřiště ve sportovním areálu u rybníka bylo
opraveno a opatřeno novými ochrannými sítěmi

EXIT 21

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, Michala a Jardy
Růžičkových (s přispěním celé jejich početné
rodiny), Honzy Ščibrana, Míly Tesaře, Petra
Chaloupky, Sláni, Fandy Vokatého, Vaška Buriánka,
Jirky Pechy, Tomáše Růny, Michala Hrušky, Jirky
Lercha i všech ostatních, bychom neměli v
Mirošovicích akce tohoto rozsahu, a proto ještě
jednou všem od srdce děkuji. Zároveň děkuji
novému manšaftu v restauraci Na Hřišti za
poskytnutou spoluúčast a podporu.

• SZIF - kontrolo dotační výstavby ulice
Školní (5-letá udržitelnost) se závěrem
„bez výhrad“
• Během zimy proběhne monitoring a
kácení veřejné zeleně v celé obci –
hlaste nám své podněty
• Při nedávném sběru bylo odevzdáno 2 577 kg nebezpečného
odpadu!

Přeji všem občanům Mirošovic a zvláště čtenářům
Exitu hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů a pohody do nového roku 2019.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel obce
Mirošovice

„Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.“
„Ježíšek má dobré myšlení navštěvovat lidi jen jednou za rok.“
(Victor Borge)

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pěkné klidné Vánoce,
rok 2019 s pevným zdravím, štěstím a dostatkem lásky.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Vážení spoluobčané,
tak jako ve StarDance - jsme zase ve finále. Očekávaný
osmičkový rok 2018 v Mirošovicích úspěšný byl (na
rozdíl od naší republiky, kde to je politická bída a
v přímém přenosu probíhá regulérní legislativněbyrokratická sebevražda). My totiž máme pěknou
opravenou vodní nádrž, nejen naše hlavní silniční tepna
se dočkala nového asfaltového povrchu, měřícími radary
byl zpomalen a zabezpečen provoz vozidel v obci.
Revitalizace obce (především parku U Zvoničky
s pétanque hřištěm), instalace laviček a jiného obecního
mobiliáře se také povedla a pověstným dortovým
bonbónkem se stal nedávný rozvoz nádob na papír a
plast do domácností. A našlápnuto je dál! Na
prosincovém zasedání jsme prezentovali rozpočtovou
připravenost všech velkých projektů a akcí, schválili
změnové vyhlášky o odpadech a také se chlubili, že se
podařilo udržet nejen ceny popelnicových známek, ale i
vodné a stočné pro rok 2019 na stejné úrovni. Staví se
most na Senohraby, dokončují se dokumentace a
stavební řízení na rekonstrukci mostu na Božkov a silnice
na Mnichovice, na jaře vypukne modernizace D1..
A více (psáno 18.12.2018):

Přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2019
hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních úspěchů
a spoustu úžasných zážitků

▪
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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019 a
rozpočtový výhled na roky 2020-21
Ceny známek ani vodné a stočné se nemění
Nové dny svozů odpadu – bio i komunál
Hned na třech frontách žádáme o stavební povolení
(ČOV, P+R, stezka)
Lom Všestary končí, štěrk budeme vozit z Mrače
Nastal čas využít právo obcí mít svůj znak či vlajku
také pro Mirošovice?

Poslední zasedání obecního zastupitelstva
v roce 2018
Poslední a celkově letošní páté veřejné zasedání
zastupitelů se konalo v pondělí 17.12. Kompletní zápis
včetně komentáře k jednotlivým bodům bude uveřejněn
na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo:
• obecní rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na
roky 2020-21
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
hospodaření v lesích
• OZV 1 a 2/2018 o systému a poplatcích odpadového
hospodářství v obci v roce 2019
• ukončení rámcové smlouvy s MAS Říčansko
• usnesení o úhradách věcných břemen (VB) služebnosti podzemních sítí infastruktury na
pozemcích obce
• prodej částí obecních pozemků parc.č. 22/2 a
1897/11
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ ve věci
uzavření VB v ulici Za Dálnicí
• vzalo na vědomí zprávu krajských auditorů –
hospodaření obce 1-10/2018 bylo bez výhrad
Poznámky:
K rozpočtu – po rocích 2017 a 2018, které dohromady
skončily s účetním přebytkem přes 9 mil. Kč, je rozpočet
na rok 2019 koncipován jako schodkový (7,8 mil. Kč).
Schodek bude kryt z rezervy obce (k dnešnímu dni stav
na účtech činí 29,5 mil. Kč). Příjmy jsou odhadovány ve
výši 19,7 mil. Kč, z toho daňové výnosy činí 16 mil. Kč, na
zbytku se nejvíce podílí lesní hospodářství, místní
poplatky a smluvní nájemné – reklamy na mostě přes D1
a podél ulice Hlavní, ČOV, obecní úřad (O2, lékař),
hřbitovní kaple, vodní plochy a základní škola, dále
příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny a
odměna za třídění opadu (EKO-KOM). Vedle běžných
výdajů (zajištění fungování celé obce, obecního úřadu a
obou škol) tvoří významné položky (cca 13 mil. Kč)
vyčleněné spoluúčasti na dotační akce (parkoviště P+R,
cyklostezka na Božkov, modernizace ČOV, IV. etapa
výstavby chodníků), provoz sportovního areálu a
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tělocvičné haly (1 mil. Kč), dále příprava projektových
dokumentací místních komunikací Hubačovská a Na Stráni,
údržba zeleně a lesů a v neposlední řadě podpora spolků a
kulturních akcí (SK Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, jarmark,
divadla, aj.). Celý rozpočet s komentářem najdete na obecním
webu.
Rozpočtovým výhledem na roky 2020-21 – jsou tedy
předpokládané náklady na přípravu uvedených projektů a
vymezení dalších potenciálních finančně náročných akcí (dům
Hlavní 5, projekt rozšíření vodovodu a kanalizace lokality Na
Stráni a sousedící části Na Vrchách, případně i výstavba MK
Hubačovská a Na Stráni). Stav závazků (dluhy obce) činí 0,- Kč,
stejně tak obec neeviduje žádné pohledávky vůči třetím
osobám.
OZV 1/2018, 2/2018 – změnové vyhlášky z důvodu zavedení
novinky „papír a plast do každé rodiny“
Vodné a stočné pro rok 2019 – výborná zpráva je, že úpravami
v kalkulacích, přesunem v režijních položkách i změnami cen
na vstupu (Želivka a sdružení obcí Javorník – Benešov) se
nakonec podařilo dohodnout s VHS Benešov stejné ceny za m3
i pro nadcházející rok.

Odpadové hospodářství v roce 2019. Pořádek
dělá přátele. Platby od pondělí 7.1.2019
Sídlo svozové společnosti Marius Pedersen (MP), 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: lucie.tomanek@mariuspedersen.cz,
mpricany@mariuspedersen.cz, www.mariuspedersen.cz

EXIT 21
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▪ První svoz v roce 2019: čtvrtek 10.1. (pouze 14 - denní svozy)
▪ Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2018, je
čtvrtek 24.1.2019
▪ Všechny harmonogramy svozů otiskneme v Exitu 1/2019 a
zveřejníme na obecním webu
▪ Svoz bioodpadu letos skončil, začne 28.3.2019. Známku 2019
obdržíte zdarma při platbě za komunál
▪ Měsíční svoz domovního papíru začne v úterý 22.1. (vždy 4.
úterý v měsíci), měsíční svoz plastu v pondělí 28.1. (vždy 4.
pondělí v měsíci). Pakliže se někdo rozmyslel a chtěl by
nádoby na papír či plast ještě obdržet – je to samozřejmě i
nadále možné, kontaktujte obecní úřad.
▪ Kontejnery pro chatové oblasti opět zůstanou v osadách
celoročně – svoz 1x týdně

Most na Senohraby se staví, poničená hřbitovní
zeď, probíhají tři stavební řízení, STOP stav
s napojováním na obecní splaškovou kanalizaci

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

výstavba mostu pokračuje dle harmonogramu zemními
pracemi pro usazení mikropilot na obou stranách. Díry podél
I/3 jsou veliké..

od pondělí 7.1.2019

Poničená hřbitovní zeď – v úterý 4.12. jsme náhodně zjistili,
že nám někdo naboural hřbitovní zeď – je pohnutý sloupek
a související zídka a mříže. Zcela jistě se tak stalo velkým
nákladním vozem. Domníváme, že se k tomu došlo při
manipulaci s bagrem a související činností při výstavbě
nového mostu, prováděcí firma to však rezolutně popírá.

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.

Nový most III/3352 na hřbitov, Senohraby
– přeložku hlavního vodovodního řadu a
nutnou odstávku vody jsme vydrželi,

Viník tedy zůstává nezjištěn, případ zdokumentovala policie.
Zeď máme pojištěnou, odhad škody určil likvidátor na 50 tis.
Kč. Oprava se uskuteční na jaře.

▪ 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 2018: čtvrtek 27.12. (všechny svozy)

Už před mnoha lety nás
opakovaně
kontaktovaly
heraldické firmy a nabízely
zhotovení obecního znaku, vlajky, razítka či korouhve. Vždy
jsme toto svým způsobem významné privilegium obcí
odkládali s tím, že zatím máme dost jiné práce, jiné časově
náročné priority – a to výstavbu sítí, komunikací, škol, úřadu,
hřišť, atd. Nyní, na začátku nového volebního období, kdy se
naše obec nachází už na jiné úrovni a v zabezpečeném stavu,
bychom jistě mohli tento cca dvouletý legislativní proces
(právo užívat znak přiznává předseda poslanecké sněmovny)
zkusit rozjet. Při práci heraldiků jsou respektována historická
fakta a archívní prameny, stejně jako přání obce na konečnou
podobu symbolů. Odhad finanční náročnosti je 20- 30 tis. Kč.
Co myslíte? Hlasujte v nové anketě na obecním webu!

Distribuce EXITu 21 a jiných tiskovin –
sdělení pana ing. Mentzla

Shrnutí – poplatky

Odstranění kontejnerů 1 100 l na papír, plast a kartony u
nádraží – v lednu budou odvezeny všechny tyto kontejnery ze
sběrného místa u nádraží (nejvíce byly využívány cizími
návštěvníky obce – z Hrusic a okolí dojíždějícími na vlak), zvony
na sklo zde zůstanou. Ke snížení počtu dojde také V Březině, u
obecního úřadu a v Karlíně.
Kartony vhazujte dle pokynů MP do žlutých kontejnerů na
plast – k třídění totiž dochází ručně až na třídící lince.

zařazena
do
seznamu
udržovaných komunikací.
Pozor – i přes vlastnictví moderní
techniky
zimní
údržby
a
zkušenost našich pánů, nelze
zaručit dokonalý stav komunikací
okamžitě a všude. Platí tak stejné
– přizpůsobte svoji chůzi stavu
vozovky.

Anketa – obecní znak

Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou
doklad o zaplacení a známku na popelnici.

Ceny známek za svoz komunálního odpadu (černé popelnice)
– pro rok 2019 zůstávají na úrovni roku 2018. Přestože nám
společnost Marius Pedersen navýšila ceny známek u všech
komodit v průměru o 10%, zastupitelstvo vzhledem k dobré
finanční kondici obce rozhodlo (podobně jako u vody a
stočného) ceny pro tento rok neměnit a režijní ztrátu dotovat
z obecního rozpočtu. Vzhledem k plánovaným velkým akcím
však lze přepokládat, že tomu tak příští rok již nebude. Ještě
připomínáme, že zakoupení známek na černé popelnice je
povinné.
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Parkoviště P+R, cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem
Božkovského jezírka – po vydaných územních rozhodnutích
byly u obou projektů podány žádosti o stavební povolení.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (Na
Vrchách, Karlín) – zde již bylo zahájeno stavební řízení. Při něm
bylo Vodoprávním úřadem Říčany a v koordinaci s VHS
Benešov v důsledku téměř již naplněné kapacity ČOV
doporučeno výrazně omezit až úplně zastavit napojování
nových objektů.

Zimní údržba komunikací, všestarský lom
končí, ulice Na Hůře
Zima začala – naši pánové poprvé sypali a zametali, a to ručně
i strojově. Nedobrou zprávu jsme však obdrželi od společnosti
Kámen Zbraslav – lom Všestary k 31.12.2018 přestává
fungovat. Nejbližší naleziště kamene a vhodného štěrku
velikosti frakce 0,4 – 0,8 cm lom se nachází v Mrači, už
zajišťujeme smluvní dodávky, tak snad nenastane výpadek.
Na Hůře – i tato již veřejným osvětlením rozsvícená lokalita je

Vážení příjemci listovních zásilek. Je nutné si uvědomit, že Vaše
popisné číslo domu a poštovní schránka slouží také pro
orientaci doručovatele a k úschově Vašich zásilek. Tyto zásilky
Vám dodávají i za snížené viditelnosti (tma, mlha apod.) nejen
stálí, ale i zastupující doručovatelé z jiných měst a obcí, např.
z Mnichovic, Prahy, kteří naši obec neznají. Vznikají však někdy
potíže, a to nejen za dobré, ale i za snížené viditelnosti,
zejména za tmy, při hledání popisného čísla, které je
uschované pod střechou, z boku domu, větvemi porostů apod.
Proto Vás prosím, vžijte se do situace doručovatele a
překontrolujte, případně přemístěte, Vaše popisné číslo a
poštovní schránku na vhodné místo, např. u vchodových dveří
nebo blízko nich. Při nemožném dodání Vám nebude moci být
zásilka doručena. Děkuji za pochopení.
Za všechny doručovatele: důchodce Ing. Viktor Mentzl,
U Zvoničky 45, Mirošovice, mobil: 733757184.

Různé – jednou větou
• Společnost HOPI s.r.o. darovala obci Mirošovice 20.000,- Kč
na pokrytí části nákladů při realizaci pétanque hřiště.

