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. 2017 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 6 zastupitelů, zasedání se zúčastnilo 7 občanů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou
dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Zdeněk Jedlička, Ing. Radek Lhocký, Václav Petrák, Mgr. Dagmar Pilousová, Michal
Růžička, MUDr. Tomáš Zvěřina
Nepřítomní zastupitelé – omluveni: Ing. Adolf Beránek, Jiří Medřický
Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření 2/2017
Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2016
OZV 1/2017 o nočním klidu na území obce a OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice
Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů mirošovického žáka L.B.
Příspěvek na hrad Zlenice – II. etapa konzervačních prací
Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů (projekty 2017 – 2025, nový ÚP, ŘSD a most a Božkov, Středočeský
kraj a most přes I/3, SÚS a Hlavní II/508, HZS a spolupráce s obcí Senohraby, pořádek v obci a odpady, aj.)
9. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Zahájení, přivítání přítomných
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svolané, je přítomno 6 zastupitelů z celkem 8 - 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: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zapisovatele Ing. Lhockého, ověřovatele zápisu Mgr. Pilousovou a p. Růžičku.
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Schválení, popř. doplnění programu
Zastupitel Jedlička požádal o zařazení jednacího bodu – zrušení navýšení místního koeficientu daně
z nemovitosti
Následně bylo hlasováno o programu zasedání včetně navrženého bodu (jako č. 8).
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen včetně bodu č. 8.

3. Rozpočtové opatření (RO) 2/2017
RO 2/2017 zahrnuje příjmové položky ze státního rozpočtu (odvod z loterií a VHP), dotační (Středočeský
kraj - dotace pro ZŠ a SFDI - dotace na akci Bezpečnostní prvky III. etapa, převod zbylých financí z roku
2016) a výdajové položky (přesun dotace ze Středočeského kraje na účet ZŠ a úhrada poslední faktury
zhotoviteli STAV-INVESTA).
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 1-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 2/2017.
4. Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta obce MUDr. Zvěřina podal stručný obsah a výklad celého závěrečného účtu včetně příloh –
seznámil zastupitele se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2016. Kompletní závěrečný účet byl
vyvěšen na úředních deskách 15 dní před konáním dnešního zasedání a je na obecním webu uveřejněn.
Hlasování o schválení Závěrečného účtu obce Mirošovice za rok 2016
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 2-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice se
všemi přílohami za rok 2016 bez výhrad – chyba při postupu účtování na účtu 403 byla napravena dne
31.3.2017 opravným dokladem č. 1700500004
Dále starosta prezentoval účetní závěrky obce Mirošovice a MŠ a ZŠ Mirošovice.
Hlasování o schválení účetní závěrek obce a škol za rok 2016
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 3-2/2017: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Mirošovice a příspěvkových
organizací Základní školy a Mateřské školy Mirošovice

5. OZV 1/2017 o nočním klidu na území obce a OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností na
území obce Mirošovice
Z důvodu nových zákonných nařízení ve věci nočního klidu a povolování různých společenských akcí bylo
nutné nově vydat obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku - OZV 1/2017 o nočním klidu a OZV 2/2017
o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice.
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Hlasování o OZV 1/2017:
Pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 4-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nové obecně závazné vyhlášky 1/2017 o
nočním klidu na území obce Mirošovice
Hlasování o OZV 2/2017:
Pro: 5
proti: 1 (Jedlička) zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nové obecně závazné vyhlášky 2/2017 o
regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice

6. Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
mirošovického žáka L.B.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z obecního rozpočtu městu Říčany na úhradu výdajů na žáka L.B.,
který je vzděláván ve 4. ZŠ v Říčanech. Jedná se částku 2 927,- Kč/školní rok 2016/2017
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Říčany o
poskytnutí dotace na úhradu výdajů za vzdělávání mirošovického L.B. žáka ve školním roce 2016/17.

7. Příspěvek na hrad Zlenice – II. etapa konzervačních prací
Obec obdržela od Sdružení Zlenice žádost o finanční příspěvek na pokračující opravné práce hradu Zlenice
v katastru obce Senohraby. Postup těchto konzervačních prací lze přímo sledovat u plovárny Senohraby na
Sázavě. Obec Mirošovice zatím nepřispívala na tyto záchranné práce, letos poprvé. Navržen je příspěvek ve
výši 10 000,- Kč k zaslání na transparentní účet Sdružení Zlenice.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 7-2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na
opravné práce hradu Zlenice. Příspěvek bude zaslán na účet Sdružení Zlenice.

8. Zrušení navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti
Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření obce v roce 2016 ve výši 9,6 mil. Kč navrhuje zastupitel
Jedlička zrušení navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti z 3 na 1. Starosta obce MUDr. Zvěřina
zastupiteli Jedličkovi opět vysvětlil, že upravovat výši koeficientů pro daň z nemovitosti lze pouze
schválením obecně závazné vyhlášky se všemi procesními postupy a tedy diskuse na téma hlasování je nyní
jen akademická. K výsledkům hospodaření obce starosta uvedl, že velmi dobrý výsledek hospodaření obce
v roce 2016 (účetní přebytek ve výši 9,6 mil., reálný výsledek 7,2 mil. Kč, rok 2015 byl naopak schodkový
minus 1,2 mil. Kč) byl způsoben úspěchem v dotačních titulech a již zmíněnou dokumentační přípravou
projektů na roky 2017 – 25, kdy jsou v rozpočtovém výhledu obce připravovány akce za cca 90 mil. Kč
(stavba víceúčelového domu, zkapacitnění ČOV, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, stavba a oprava
místních komunikací, odbahnění nádrže, revitalizace obce aj.) a kde bohužel současné dotační možnosti jsou
velmi omezené a je nutné mít připraveny dostatečné vlastní zdroje. Na odpověď zastupitele Jedličky, že už
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nebudeme nikoho na kanalizaci napojovat, že tedy není třeba modernizace ČOV.. zastupitelé nevěřícně
poslouchali a kroutili hlavami. Co na to občané z ulic Na Stráni, Karlín, Hubačovské, Na Vrchách..? I
v jiných dle územního plánu zastavitelných lokalitách se nachází mnoho zatím nezastavěných pozemků, kde
postupně vznikají nové domy.
Cvičné hlasování o zrušení koeficientu dopadlo:
Pro: 1 (Jedlička)
proti: 5 (Lhocký, Pilousová, Petrák, Růžička, Zvěřina)

zdržel se: 0

10. Připomínky, návrhy a náměty z řad zastupitelů
-

Sdělení starosty o jednání se SÚS Středočeského kraje ve věci odstranění a následné stavby nového
mostu na hřbitov přes silnici I/3 (přibližný termín realizace 2018)
Informace o jednání s představiteli ŘSD o modernizaci mirošovického úseku D1 (2018 – 2020)
Zpráva starosty o střednědobém výhledu (2017-2022) – rozvoj obce a s tím související rozpočtová
připravenost
Výsledky jednání ve věci pořizování nového územního plánu (bude vyvolané nové jednání s tajemníkem
MÚ Říčany)
Informace o připravované dohodě s obcí Senohraby – sdílení (mirošovický hřbitov, senohrabská
poloprofesionální jednotka hasičů)
Informace o cyklostezce podél silnice II/508 na Mnichovice – projekt pozastaven z důvodu neochoty
dotčených vlastníků prodat části přiléhajících pozemků

11. Připomínky, návrhy a náměty z řad občanů
-

P. Smotr – dotaz na provoz v areálu Na „Hůře (firma Štochl) – proběhlo místní šetření, předány podněty
na SÚ Mnichovice, ŽP a odbor regionálního rozvoje v Říčanech
Nelegální motokrosová trať – zaslány podněty na MÚ Benešov, město, ČIŽP, Středočeský kraj
Odstranění nepovoleného betonového plata před Hlavní 16 – demoliční projekt bude podán na SÚ
Mnichovice

12. Závěr
V Mirošovicích 14. 6. 2017
Zapsal: Ing. Radek Lhocký
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Pilousová, Michal Růžička
Starosta obce: MUDr. Tomáš Zvěřina

Přílohy zápisu
1.
2.
3.
4.

4

Rozpočtové opatření 2/2017
Závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2015 – komplet vč. účetních závěrek
OZV 1/2017, OZV 2/2017
Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany o úhradě výdajů na mirošovického žáka

