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Různé – jednou větou
• Krajský audit hospodaření obce za 1-10/2020 bez chyb a nedostatků
• Ve středu 23. a 30. 12. je obecní úřad uzavřen – dovolená
• Před 40 lety (8.12.1980) byl zastřelen John Lennon
„Láska je odpověď. Jaká byla otázka?“
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny
padnou za tebe.“
(John Lennon)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Nabídka stromů k vytěžení Mirošovice
Cena stromů napadených kůrovcem vhodných do krbu/kamen 50-200 Kč dle
velikosti. Po domluvě možnost odběru
zdravých stromů. Bližší informace/domluva
termínu kácení poskytne Ladislav Paštika na
telefonním čísle: +420 724 635 312.

HORSKÁ KOLA – PRODEJ – SERVIS
MIROŠOVICE
PŘEJEME VŠEM
ZÁKAZNÍKŮM ŠŤASTNÉ A
VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ
ZDRAVÍ V ROCE 2021.
EVA KOFNOVCOVÁ

Vážení spoluobčané,

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
letošní rok byl jiný i tím, že jsme nemohli uskutečnit
naše tradiční předvánoční setkání ve škole.
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci, komunikaci i
podporu, velmi si všeho vážíme.
Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití
vánočních svátků, v novém roce hlavně pevné zdraví
a úspěchy v osobním i pracovním životě.
Zaměstnanci ZŠ Mirošovice

Přeji všem občanům Mirošovic hlavně a hodně
zdraví v novém roce 2021, protože to je
v současné době to nejdůležitější.
Ztrátu blízkého a milovaného člověka bohužel
nedokáže nic vyvážit.
Ing. Radek Lhocký, redaktor Exitu a zastupitel obce

přestože bezmezně miluji naše čtyřnohé věrné němé
kamarády, musím říci - je to běs, ten PES. Jeden, dva.. A není
to málo? Tak tedy ještě KOČKOPES. To je přesně ono,
podobenství s Cimrmanem je opravdu na místě. Nemluvě jen
o nedodržování a ohýbání této s tak velkou pompou
nastavené 100 - bodové škály, její prezentování, jak se to
populisticky hodí, ale třeba např. ještě před měsícem
Středočeská hygienická stanice posílala všem starostům (1400
obcí) oficiální počty COVID pozitivních občanů – ale přitom
neodečítala uzdravené, či, bohužel, ani zemřelé. Tak zasílaná
čísla pouze jen rostla - právě jako se hromadili horníci v dole
ve hře Němý Bobeš. V jednu chvíli jsme měli Mirošovicích už
přes 70 „aktuálně“ pozitivních případů. Teprve po
opakovaném důrazném upozornění KHS své statistiky
zkorigovala a srovnala s Duškovými a ministerskými – ta
odpovídají i veřejným údajům internetovým. K 17.12.2020
registrujeme v obci 7 COVID+, od začátku březnové epidemie
se vyskytlo dohromady 76 pozitivních případů. Více asi nemá
smysl o systému, kde zítra již znamená včera, moc psát –
všichni celé to stále se měnící dění o omezujících opatřeních
sledujeme a (ne)žijeme v přímém přenosu.
Jen zopakovat - boj s čínským virem se
stal věcí zodpovědnosti a svobodné
vůle
každého
z nás.
Rouška,
vzdálenost, dezinfekce rukou i
minimální čas s cizím kontaktem –
tvoří absolutní základ.
Oproti říjnu však už máme hmatatelnou a snad i brzkou naději
– vakcíny jsou tu! Je to obrovský úspěch a jediný možný
způsob, jak skončit s touto šílenou dobou a vrátit se do
normálního života. Jen se obávám, aby to český stát logisticky
a zejména i edukačně nějak zvládl. Psáno 18.12.2020:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021 a rozpočtový
výhled 2022-23
Revoluce v odpadovém hospodářství – proběhne výměna
velkých černých popelnic
Mění se i některé svozové dny, bio po celý rok, kompletní
rozpis v příštím čísle
Vodné od 1.1.2021 vyšší o 1,50 Kč, stočné se nemění
Hlavní řady tlakové kanalizace Na Vrchách položeny, nové
nádrže ČOV
Oprava mostu přes D1 k cyklostezce začne už v lednu,
žádost o finanční podporu na rekonstrukci ulice
Hubačovská zkompletována a odevzdána

Poslední zasedání obecního zastupitelstva
v roce 2020
Poslední a celkově letošní čtvrté veřejné zasedání zastupitelů
se konalo ve středu 16.12. Celý zápis včetně komentáře
k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo:
• Obecní rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na
období 2022-23
• Změnovou vyhlášku o poplatku za komunální odpad na
území obce od roku 2021
• Úplatný odpadový servis pro objekty, ve kterých žijí osoby
bez trvalého pobytu v obci Mirošovice
• Ceny vodného a stočného od 1.1.2021
• Mimořádné odměny zastupitelům
• Smlouvy o smlouvách budoucích o uložení elektrozařízení
do obecních pozemků (ČEZ – věcná břemena v ulicích Na
Lipce a Na Vrchách)
Poznámky:
Obecní rozpočet 2021 – stejně jako letošní rok 2020, který byl
koncipován jako schodkový (velké dotační akce parkoviště P+R
a cyklostezka do Mnichovic), je také rozpočet na rok 2021
připraven se schodkem, a to ve výši 26,6 mil. Kč. Schodek bude
kryt z našetřené rezervy obce (k 30.11. činil stav na obecních
účtech 38,8 mil. Kč).
Příjmy jsou odhadovány ve výši 21,7 mil. Kč, z toho daňové
výnosy odhadujeme 16 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí
poplatky za zhodnocení stavebního pozemku za připravované
napojení objektů na inženýrské sítě (Na Vrchách, Karlín), lesní
hospodářství, místní poplatky a smluvní nájemné – reklamy na
mostě přes D1 a na ulici Hlavní, nájemné ČOV a vodojemu
Peleška, obecní úřad (O2), hřbitovní kaple a vodní plochy, dále
příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny a
odměna za třídění opadu (EKO-KOM).
Vedle výdajů na pokrytí spoluúčasti investiční akce roku 2021
(ČOV, kanalizace a vodovod - 26 mil. Kč), také vyčleňujme
položku 6 mil. Kč na realizaci již projekčně připravené
rekonstrukce místní komunikace Hubačovská, dále jsou zde
výlohy na běžné fungování celé obce, obecního úřadu a obou
škol a významné útraty na kompletní zajištění odpadového
hospodářství (1,6 mil. Kč), provoz sportovního areálu a
tělocvičné haly (1 mil. Kč), na údržbu zeleně a lesů a
v neposlední řadě podpora spolků a kulturních akcí (SK
Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, jarmark a vánoční výzdoba,
aj.). Celý rozpočet s komentářem je uveřejněn na obecním
webu.
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Jistě jste v této souvislosti zaznamenali protesty obcí a měst
společně s opozičními parlamentními stranami proti přijetí
vládních daňových balíčků, a především proti souběžnému
zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slev na poplatníka – to vše
přinese významný pokles daňových příjmů do rozpočtu obcí a
krajů. Dle predikce samotného ministerstva financí budou
předpokládané ztráty pro rozpočet Mirošovic ve výši min.
15 % (3 mil. Kč) a jak nám sdělila paní hejtmanka Petra
Pecková – Středočeský kraj bude chudší o 2,2 mld. Kč. No,
nejsme zatím zadluženi, máme připravenu rezervu na
projekty, ale co tato vláda a s ní ruku v ruce COVID-19 ještě
nachystá?
Rozpočtovým výhledem na roky 2022-23 jsou předpokládané
náklady na přípravu výše uvedených projektů a vymezení
možných finančně náročných akcí (projekt nástavby MŠ a ZŠ
Mirošovice, veřejné osvětlení Hubačovská, opravy komunikací
a lesních cest, výsadba po kůrovcové kalamitě, další
revitalizace obce – zeleň a dětská hřiště, dům Hlavní 5, projekt
rozšíření vodovodu a kanalizace lokality Na Stráni a sousedící
části Na Vrchách, aj.). Stav závazků (dluhy obce) činí 0,- Kč,
stejně tak obec neeviduje žádné pohledávky vůči třetím
osobám.
Vodné, stočné od 1.1.2021 – dle předložené kalkulace
správcem vodohospodářské infastruktury VHS Benešov
dochází ke zvýšení cen jen za vodné (o 1,50 Kč/m3 bez DPH).
Důvodem jsou především vyšší ceny vody na vstupu (Želivka
a.s. i DSO Javorník – Benešov, které mj. připravuje
rekonstrukci výtlačné štoly z vodojemu Dub do našeho VDJ
Peleška), dále pak rostoucí náklady na instalaci nových a
výměny dosluhujících vodoměrů, opravy řadů, snížení
spotřeby vody apod.
Odměny zastupitelům – poděkování zastupitelům za
odvedenou práci nad rámec svých zastupitelských povinností
v tomto nelehkém roce

Odpadové hospodářství v roce 2021. Konec
černých 240 l popelnic. OZV 2/2020. Platby
od pondělí 4. 1. 2021. Pořádek dělá přátele
Sídlo provozovny 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: 493 647 701. To lze
kontaktovat pro hlášení nevyvezení či poškození nádoby,
jakékoliv reklamace či zodpovězení dotazu. E-mail:
mpricany@mariuspedersen.cz, www.mariuspedersen.cz
Výměna popelnic 240 l za popelnice 120 l – přestože byl
schválen nový zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021 a
v pracovní verzi je už i prováděcí vyhláška, povinnost obcí
dosáhnout poměr třídění odpadů, tj. množství komunálního
odpadu v černých popelnicích versus množství ostatního,
zůstala na stejné výši. Ta ukládá (směrnice EU je mírnější, ČR
je zase papežštější) do roku 2022 mít tento %-ní poměr 45:55,
do r. 2025 už 40-60 a v roce 2035 dokonce 30-70 procent ve
prospěch tříditelné složky. Při nedodržení poměru budou obce
pokutovány, o zrušení skládek (vše do spaloven) a tím o
obrovském navýšení budoucích cen za likvidaci odpadu, je
zatím předčasné spekulovat. V roce 2020 má obec Mirošovice
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zatím své číslo 48:52 (po Kunicích prý nejlepší v regionu). Proto
zavádíme jako zásadní nástroj pro snížení množství
komunálního odpadu zmenšení objemu sběrných nádob pro
komunální odpad.
Organizace – v roce 2020 se nachází v obci 312 velkých
černých popelnic. Logisticky jsme se tedy snažili připravit co
nejméně Vás zatěžující způsob této povinné obměny.
Nejjednodušší nám připadá provést výměnu při prvním
lednovém svozu ve čtvrtek 14.1.2021, kdy se zároveň jedná o
společný svoz všech černých nádob. V praxi tedy ve středu
13.1.2021 dáte před dům plnou popelnici a zpět domů si
vrátíte už novou prázdnou 120-litrovou.
Současní stávající 120-litroví
držitelé změnu samozřejmě
nepocítí. Neuklízeje zpět
velkou popelnici! Známky jen
pro 2 druhy svozů (po 14 a 28
dnech) si zakoupíte na
obecním úřadě. Věřme, že
akce odpadový kulový blesk
zdárně dopadne, že nebude
sněžit apod. Nové nádoby už
máme
uskladněny
pod
mostem v Karlíně.
Obecně závazná vyhláška 2/2020 – od 1.1.2021 jsou stanoveny
ceny za svoz komunálního odpadu vč. poplatků pro obyvatele
chatových oblastí. Kalkulace vychází z odhadovaného
produkovaného množství a také z podpory systému zbylého
tříděného odpadu v obci (papír, plast, sklo, bio,
velkoobjemový a nebezpečný odpad, oleje, textil, drobné
kovy) – který je hrazen z obecního rozpočtu.
Usnesením 4-4/2020 – jsou mj. stanovené ceny pro objekty
bez obyvatel s trvalým bydlištěm v obci. Zastupitelstvo obce
rozhodlo nad rámec sytému nakládání s odpady v obci
Mirošovice umožnit ukládání separovaného odpadu – papír,
plasty, bio odpad rostlinného původu kromě kontejnerů ve
sběrných místech i do sběrných nádob umístěných u
jednotlivých nemovitostí za těchto podmínek:
•

•

1 nádoba na papír o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc,
1 nádoba na plast o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc a
1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu 120
l nebo 240 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a
1x za měsíc (prosinec – únor) bude objektům využívaným
k trvalému bydlení (alespoň jedna osoba má v tomto
objektu trvalý pobyt) poskytnuta zdarma (z obecního
rozpočtu)
nádoby na tříděný odpad k ostatním nemovitostem a jako
druhá nebo další nádoba k nemovitostem uvedeným
v bodě 1 budou poskytovány úplatně za tyto ceny:
o 1 nádoba na papír o objemu 240 l s vývozem 1x za
měsíc za 850,-Kč/rok,
o 1 nádoba na plast o objemu 240 l s vývozem 1x za
měsíc za 850,-Kč/rok,
o 1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu
120 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a 1x
za měsíc (prosinec – únor) za 1 900,- Kč/rok,
o 1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu
240 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a 1x
za měsíc (prosinec – únor) za 2 300,-Kč/rok.
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▪

Neměnná je organizace svozů se čtvrtečními 14 -denními
a měsíčními cykly, možnost výběru ze 2 variant známek –
dle intervalu svozu
▪ Poslední svozy v roce 2020: čtvrtek 24.12. (komunál
všechny popelnice), čtvrtek 31.12. (komunál jen svozy
1x14 dní), úterý 22.12. (papír), pondělí 28.12. (plast)
▪ První svozy v roce 2021: čtvrtek 14.1. (komunál všechny
svozy – výměna popelnic!!), úterý 19.1. (plast), středa
20.1. (papír). Změna – plasty budou vždy 3. úterý v měsíci,
papír 3. středu v měsíci
▪ Svoz bioodpadu – pozor nově proběhne jeden svoz
v lednu (čtvrtek 28.1) i v únoru (čtvrtek 25.2.), zůstávají
čtvrtky. Známky na bio se jako v případě papíru a plastů
již nevydávají.
▪ Kontejnery pro chatové oblasti opět zůstanou v osadách
celoročně – svoz 1x týdně
▪ První svoz komunálu, kdy již nebudou tolerovány známky
z roku 2020, je tedy čtvrtek 11.2.2021
▪ Všechny harmonogramy svozů otiskneme opět v Exitu
1/2021 a zveřejníme na obecním webu
Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa,
hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací kapacity, aj.) je
možné z důvodů účetních platit na OÚ Mirošovice až

od pondělí 4.1.2021
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.
Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou
doklad o zaplacení a známku na popelnici.
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Projekty 2020-22. Aktuality
Intenzifikace ČOV, kanalizace a vodovod Na Vrchách – práce
pokračují dle harmonogramu, po proběhlých zkouškách obou
nových nádrží započne instalace nádrží dosazovacích a
zasypávání. V lokalitě Na Vrchách je již položeno ve 3 ulicích
celkem 740 m tlakové kanalizace a 590 m vodovodu – hlavní
řady. Do každého objektu (cca 1 m za plot) budou realizovány
veřejné části obou přípojek až ve druhé polovině roku 2021.
Pro všechny dotčené objekty provádí zhotovení PD (tj. určení
míst napojení, rozvod po pozemku, specifikace tlakového
objemového čerpadla či doporučení vodoměrné soustavy,
další nezbytné potřebné informace) vč. následného zajištění
územních souhlasů smluvní partner obce - společnost Fiala
projekty (p. Fiala – 607 887 718).
Poplatek za zhodnocení pozemku
určí OZV, vybírán bude až po
kolaudaci řadů. Jak bylo
avizováno,
jeho
výše
je
předběžně stanovena na 80 tis.
Kč
s návrhem
25 % - ního
zvýhodnění pro objekty s trvale
hlášenými obyvateli v obci.
Rekonstrukce místní komunikace Hubačovská – přestože byla
poslední darovací smlouva na katastru zavkladována až v
listopadu a zpracování dotačních žádostí je stále složitější a
byrokratičtější, stihlo se to. Na ministerstvo pro místní rozvoj
jsme zaregistrovali kompletní žádost o finanční podporu
(80%), výsledek očekáváme na jaře.
D1, nadjezd ev.č. D1-024 – hlavní oprava začne v koordinaci
se stavbou modernizace D1, ale už v průběhu ledna by měly
být zahájeny přípravné práce (vytýčení, přeložky sítí, DIO,
odstranění stávajících vrstev, aj.). Provoz pro motorová
vozidla bude vyloučen, podmínka zachování provizorního
přístupu pro pěší po celou dobu výstavby je platná.

Vítání občánků 2020

Pozn.:
➢ ještě připomínáme, že zakoupení známek na černé
popelnice je povinné.
➢ PET lahve s jedlým oleje: Odkládejte
PETku s jedlým olejem ke kterékoliv
nádobě (nejen tedy bio), kterou
vyndáte před dům. Může to být
nádoba na směsný odpad, bioodpad,
ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Všechna svozová auta jsou vybavena
tak, aby mohla PET lahve s olejem
odvézt. Důležité je, že to musí být
uzavřené a plné PET lahve, na jiné
nádoby není box na autě nachystán.
Pokud tam někdo nechá olej ve
sklenici,
kanystru
apod.,
je
pravděpodobné, že taková nádoba
mu tam zůstane. MP.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás
a Vaše děťátko pozvat na slavnostní
vítání občánků, které se bude konat v Restauraci U Císaře
v únoru / březnu 2021 – přesný termín bude upřesněn dle
aktuální epidemiologické situace . Svůj zájem o účast, prosím,
potvrďte na email tselichova@gmail.com.
Tereza Šelichová, syndik OB Mirošovice
Poděkování. Změna na sekretariátu i v pracovní
četě. Šťastnější rok 2021
Vážení spoluobčané, závěrem bych velmi rád
poděkoval všem obecním zaměstnancům a
zastupitelům za jejich práci, obětavý přístup a
vytrvalost v tomto složitém a těžkém roce. Za
náročnou a někdy i donkichotskou činnost pak
děkuji kolektivům MŠ a ZŠ a školní jídelny. Do
roku 2021 vstoupíme se změnou na obecním
úřadě – paní Mimrovou a pány Vávru a Košťáka
(všichni odchod do zaslouženého důchodu)
nahrazují paní Buriánková a pan Drda. Nám všem
pak přeji co nejrychlejší návrat z této vyšinuté
společenské a ekonomické situace. Samozřejmě
pevné zdraví a jasnou mysl, štěstí, lásku a sílu.

