Strana 4 / 4 23. ledna 2012

Nový územní plán
Od zpracovatele (projekční kancelář, ateliér C.H.S. Praha) jsme
obdrželi slíbený návrh zadání, kde jdou již také zaneseny a
vyhodnoceny první poznatky a připomínky k požadavkům od občanů
(podaných přes 50) a také od obce (přes 20). Nyní tento návrh leží u
pořizovatele, kterým je ze zákona město Říčany. A tím začíná
neuvěřitelně dlouhá byrokratická cesta, trvající v případě hladkého
průběhu „jen“ asi 12 – 14 měsíců.. Nejprve Říčany vydají vyhlášku o
zveřejnění návrhu na úředních deskách a o zaslání všem dotčeným
orgánům. Po měsíční možnosti podat připomínky nastane jejich
shrnutí a zpracování nového vydání tohoto návrhu zadání. Toto
upravené zadání bude také jako jeden z bodů programu veřejně
projednáno na zasedání zastupitelů. I zde případně vzniklé další
připomínky budou odeslány pořizovateli (do Říčan). Po té zpracovatel
převezme z města schválenou verzi a zpracuje návrh územního plánu,
který je po-té opět předán do Říčan. Město svolá ke schůzce
s prezentací všechny dotčené orgány a instituce, které mají měsíc na
připomínkování. Tuto verzi odešle odbor územního plánování z města
na Středočeský kraj. Po jejich zhodnocení a vrácení zpět do Říčan
nastane teprve veřejné projednávání. Vzniklé připomínky opět putují
ke zpracování do Říčan a teprve potom může být opět na veřejném
zasedání zastupitelů obce Mirošovice schválen nový územní plán. Tedy
se všemi povinnými lhůtami je průběh spočítán minimálně na celý
rok.. Protože dle zákona musí mít obce do roku 2015 zpracován nový
územní plán, vyjde to akorát.. A jedna „skvělá“ informace na závěr –
kontinuální výzvu pro podávání žádostí o dotaci z EU ministerstvo pro
místní rozvoj zrušilo..

Různé – jednou větou







připomínky (nebo poděkování)
k zimní
údržbě
komunikací
a chodníků hlaste na OÚ
podrobnější info o prodeji
pozemku na Ježově v Exitu 2/2012 (po potvrzeném vkladu na KN)
i o prohlídce rozbitých PHS či názoru Kraje na nelegální motokros
také snad v příštím čísle
připravujeme nový orientační plán Mirošovic i s čísly popisnými a
evidenčními
požadavky na jiný počet výtisků Exitu při distribuci do schránek
sdělte nám nebo ing. Menzlovi, kterému děkuji za elán a
spolehlivost. Viz také webové stránky obce

„Peníze často stojí příliš mnoho“
(Victor Hugo)
„Peníze jsou velmi důležité. Zvlášť, když je nemáme“
(Maria Remarque)

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám přeji
vše dobré v roce 2012.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice
EXIT 21 MIROŠOVICE

EXIT 21

Zveme vás na cvičení pro ženy
Cvičení je zaměřené na posílení
hlubokých vnitřních svalů s pomocí
velkých a malých míčů Nechybí
protahovací a uvolňovací cviky.
Program balantes – pilates podle Jitky
Poláškové je vhodný pro každého
instruktor: Blanka Semerádová 602268354
e-mail: semeradova.blanka@seznam.cz
pondělí: od 20. 00 do 21.00
čtvrtek: od 19.00 do 20.00 – toto cvičení je
vhodnější pro starší ročníky
„KDYŢ NEVÍTE PROČ, JE TADY:“
*OSOBNÍ TRENÉR
„KDYŢ VÍTE PROČ, TAK ZAVOLEJTE ŢE:“

chcete zhubnout – kondiční program
chcete zpevnit tělo – zdravotní
program
chcete lepší kondici – redukční
program
chcete více svalové hmoty – objemový
program
chcete upravit stravu – analýza Vašich
stravovacích zvyklostí
*Vladimír Semerád – 602342031,
e-mail: mir236@tiscali.cz
reference: instruktor fitness, trenér
kulturistiky SKFČR / IFBB
„UŢ VÍTE, PROČ MÁTE ZAVOLAT“

Mnichovice u Prahy podporují dárce
kostní dřeně
Město Mnichovice se rozhodlo podpořit
prostřednictvím své příspěvkové organizace Český
registr dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně).
Kdo se zaregistruje, má internet zdarma. Nabídka
platí i pro občany Mirošovic a okolí.
Největším
nekomerčním
poskytovatelem
vysokorychlostního
internetového
připojení
v oblasti Ladova kraje je Komunitní síť Mnichovicka,
kterou provozuje příspěvková organizace města Veřejné služby města Mnichovice.
Ty se spolu se zastupiteli Mnichovic rozhodli, že
podpoří dárcovství kostní dřeně. Každý nový klient,
připojený po 1.12.2011 dostane na čtvrt roku
připojení k internetu zdarma, pokud prokáže, že je
registrován jako dárce v Českém registru dárců
krvetvorných buněk. Slevy se mohou sčítat, pokud
je např. v rámci rodiny na adrese připojení
k internetu, registrováno více dárců.

Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66, tel / fax 323 656 096
e-mail: mirosovice@volny.cz, sekr.mirosovice@volny.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Náklad: 400 výtisků
Cena 5,-Kč

Vážení spoluobčané,

 K prodeji jeden pozemek na Ježově

že o peníze jde až v první řadě, není jen známý slogan, ale
bohužel stále více pravda. A že to platí i na komunální
úrovni, tedy pro obce, jakožto základní územní samosprávné
společenství občanů, potvrdí i náš Exit 21 a jeho lednové
číslo nového ročníku 2012. To totiž bude nejvíc o financích –
v prosinci před koncem minulého roku byl schválen nový
obecní rozpočet, který Vám otiskujeme. Lze z něj celkem
jednoduše vyčíst plán činnosti na tento rok - přestože se nám
letos (po loňském, díky rekonstrukci škol, velkém schodku)
podařilo sestavit rozpočet přebytkový, stále více znaveně a
naštvaně lze jen konstatovat, že bez dotací si nemůžeme
moc (resp. téměř vůbec) vyskakovat, pakliže bychom
nechtěli obec zadlužit. A že poptávka žadatelů
několikanásobně převyšuje nabídku (peněz), nikoho netrápí
– snadné zdůvodnění odmítnutí – „na dotaci není právní
nárok.., pro letošní rok jsou finance omezené..“ A to, že
peníze jsou vynakládány a utráceny v nesmyslných a
nepotřebných projektech nebo (a to je snad ještě horší) náš
stát není schopen nabízené evropské finanční zdroje
přijmout a účelně distribuovat, a že zbylé možné národní
fondy jsou rozdělovány dle skrytých kritérií, je prostě smutný
fakt.
Tak musím zopakovat již jednou napsané –
v Mirošovicích investujme tam, kde si myslíme, že je
potřeba, a kde na to máme. Přestože se nám během
dvanácti let podařilo na dotacích získat více než 80 mil. Kč,
stále zbývá hodně projektů k realizaci a míst, která vyžadují
zásah (územní plán, zbylé rekonstrukce komunikací včetně
zasíťování některých z nich, chodníky, hřbitovní zeď, obecní
úřad a dům Hlavní 5, požární nádrž, a další..). V Exitu 1/2012
se seznámíte ještě s termíny svozů popelnic a kontejnerů,
dozvíte se, že se nám na základě stížnosti (adresovaná
Ministerstvu dopravy ČR) ozvali z ŘSD ve věci oprav
protihlukových stěn, a že Středočeský kraj a Inspekce
životního prostředí ve věci provozu nelegálního motokrosu
zatím mlčí.. A více (psáno 19.1.2012):

 Přesný rozpis 14-denních a společných svozů popelnic,
plán svozu bioodpadu

 Zastupitelstvo
schválilo
rozpočet 2012
 Začala
zima,
multikára
v plném
provozu

 Nový územní plán – běh na velmi dlouhou trať
 Na úřadech v Říčanech změna provozních hodin

Poslední veřejné zasedání v roce 2011
– 28.12.2012
Na sklonku roku 2011 se uskutečnilo veřejné zasedání
zastupitelů, které mělo jako hlavní bod projednání rozpočtu
na rok 2012. Zastupitelstvo dále schválilo – usnesení 4/2011:
 rozpočtové opatření 4/2011 dle přílohy
 návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet byl schválen jako
přebytkový. Přebytek bude společně s rezervou případně
použit k pokrytí nečekaných výdajů, k vlastním
investičním nebo i neinvestičním akcím či k pokrytí
výdajů v důsledku neúspěšných žádostí o krajské dotace
 bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání obce
krajskými auditory ze dne 9.11.2011 s výsledkem – „bez
výhrad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
 uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí
Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s., na základě předchozí
smlouvy o smlouvě budoucí, spočívající v uložení
kabelového vedení kNN v délce 18 m do obecního
pozemku parc.č. 702/1 za celkovou cenu 3.000,- Kč
 uzavřít kupní smlouvu na pozemek par.č. 564/15 o
výměře 931 m2 v lokalitě Na Ježově, k.ú. Mirošovice u
Říčan, za cenu 1090,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu
1 014 790,- Kč. Kupní smlouva se uzavírá na základě
využití předkupního práva obce (tj. zpětného odkoupení
předmětného pozemku za původní cenu) na předmětný
pozemek na základě kupní smlouvy mezi obcí (původní
majitel) a společností MARINA REAL, s.r.o, zastoupená
jednatelem Sergeyem Myznikovem, ze dne 10.2.2004.
Na pozemku neváznou žádná neznámá práva a
povinnosti a společnost MARINA REAL s.r.o. uhradila obci
k 31.12.2011 všechny smluvní pokuty v důsledku
nepostaveného RD na pozemku.
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EXIT 21

Paragraf

Rozpočet obce Mirošovice na rok 2012 - PŘÍJMY
Paragraf

Popis

Návrh rozpočtu 2012

Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob OSVČ
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozování VHP (místní)
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Odvod výtěžku z provozování VHP
Správní poplatky
Neinvestiční dotace ze SR
Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery (dotace) z veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí
ulice K Nádraží
obnova veřejné zeleně
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Pěstební činnost – těžba dřeva - lesy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině – příjmy z pronájmu rybníka
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce - areál, tělocvična
Nebytové hospodářství – ordinace, O2, vinotéka
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKOKOM
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky KB

1012
1031
2321
2341
3314
3319
3349
3412
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310

1 500 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč
35 000,00 Kč
3 000,00 Kč
40 000,00 Kč
120 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
297 000,00 Kč
600 000,00 Kč

1 473 942,00 Kč
1 418 250,00 Kč
1 500,00 Kč
200 000,00 Kč
120 000,00 Kč
12 000,00 Kč
2 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
180 000,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
300 000,00 Kč
850 000,00 Kč
250 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč

CELKEM
Stav běžného účtu k 28.12.2011
CELKEM

13 262 692,00 Kč
6 197 125,00 Kč
19 459 817,00 Kč

Rozpočet obce Mirošovice na rok 2012 - VÝDAJE
Paragraf
1031
2212
2219
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3412
3419
3421
3631
3635
3722

Popis
Pěstební činnost - lesy
Silnice – drobné opravy MK
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – K Nádraží, chodníky
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení, zahrada
Základní škola, neinvestiční náklady žáků (Říčany, Mnichovice)
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - divadla
Obecní rozhlas
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Exit 21
Sportovní zařízení v majetku obce – areál, tělocvična, hřiště
Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol
Využití volného času dětí a mládeže – MC Čolek, Baráčníci, Ladův kraj
Veřejné osvětlení – opravy a údržba, energie
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
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Návrh rozpočtu 2012
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
150 000,00 Kč
330 000,00 Kč
820 000,00 Kč
430 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
140 000,00 Kč
500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
500 000,00 Kč
400 000,00 Kč
850 000,00 Kč

3745
4351
6112
6171
6310

EXIT 21

Popis

Návrh rozpočtu 2012

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – obnova veřejné zeleně, pracovní četa
Osobní asistence, pečovatelská služba Mnichovice
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy – rekonstrukce a vybavení OÚ, energie, zaměstnanci OÚ
Služby peněžních ústavů – pojištění majetku, bankovní poplatky
CELKEM

K rozpočtu:
Po opakovaně schodkových
rozpočtech, kdy náklady vždy
byly
kompenzovány
rozpočtovou rezervou z
minulých let, se tentokrát
jedná o rozpočet přebytkový, a to ve výši 1,1 mil. Kč. Celkové
příjmy činí 13,2 mil. Kč (z toho daně 7,2 mil. Kč, dotace 3,5
mil. Kč, ostatní 2,5 mil. Kč - místní poplatky, nájmy, svoz
komunálního odpadu, úroky, apod.). Stav na bankovním účtu
obce k 28.12. 2011 činil 6,2 mil. Kč.
Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 12,1 mil. Kč. Mezi
hlavní výdajové položky budou patřit jisté dotační akce
(rekonstrukce ulice K Nádraží 1,1 mil. Kč, obnova veřejné
zeleně 1,7 mil. Kč), nejisté spoluúčasti (rekonstrukce
obecního úřadu, kanalizace V. etapa – celkem 0,5 mil. Kč),
územní plán 0,4 mil. Kč, chodníky 0,5 mil. Kč, školní zahrada
0,5 mil. Kč, veřejné osvětlení, el. energie, plyn, vodné a
stočné 1,2 mil. Kč, svoz komunálního odpadu 0,85 mil. Kč,
ostatní výdaje tvoří mzdy, pojištění, svoz separovaného
odpadu, provoz areálu a školy, divadla a Exit, podpora spolků
(Čolek, Baráčníci, Sokol, jarmark) a zbylé další náklady na
zabezpečení chodu obce.
Obci se stále daří chovat jako svědomitý hospodář – i díky
smluvní právní pomoci se zlepšil výběr všech poplatků
včetně pohledávek z minulých let ( p. ubytovací, za psa,
hřbitovné, věcná břemena, p.
za zhodnocení stavebního
pozemku
přivedením
inženýrských sítí, pokuty za
nepostavené RD na Ježově,
aj.), přesto, jak bylo výše
uvedeno při větších
investicích jsme plně odkázáni na dotační politiku státu.

2 220 000,00 Kč
10 000,00 Kč
950 000,00 Kč
2 392 500,00 Kč
120 000,00 Kč
12 162 500,00 Kč

Odpadové hospodářství v roce 2012 –
přesný rozpis čtvrtečních svozů popelnic
Děkujeme za spolupráci v právě probíhajících platbách za
popelnicové známky. Kdo provedl úhradu bankovním
převodem, obdrží do týdne známku poštou. První svoz, kdy
budou vyprázdněny pouze popelnice s nalepenou novou
známkou pro rok 2012 (staré odstraňte), je čtvrtek 2. února.
Čtvrteční harmonogram svozů do konce roku 2012
 Svozy pouze 14-denní: 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3.,
12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8.,
16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11.,
22.11., 6.12., 20.12, 3.1. 2012
 Svozy společné (=14-denní + měsíční): 2.2., 1.3.,
29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10.,
8.11., 6.12, 3.1.2012
Další druhy odpadu v obci:
o Separace:
- plasty:
2 x týdně (pondělí, čtvrtek)
- papír:
1x týdně (středa)
- sklo:
1x měsíčně
- kartony:
1x měsíčně
o směsný velkoobjemový odpad:
1x za 3 měsíce
(cca březen, červen, září, prosinec)
o nebezpečný odpad:
2x za rok
(cca červen, prosinec),
o drobný elektroodpad celoročně na OÚ
o chatové oblasti:
kontejnery
březen – prosinec, svoz 1 -2x týdně (úterý, pátek)
o železný odpad:
nepřetržitě
po celý rok lze odvést před areál pod mostem (Karlín),
případně na zavolání zdarma odvoz zajistíme. Předávat
pouze železné věci
o bioodpad:
za cca 100,-Kč
dle množství lze dohodnout odvoz listí, trávy, větví,
obecní multikárou nebo nově lze zakoupit od
společnosti Marius Pedersen známku, obdržet hnědou
popelnici a nechat si pravidelně bioodpad vyvážet –
tento rok začne být poskytováno také od března:

