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EXIT 21

Vážení spoluobčané,
nelze asi tentokrát začít jinou zprávou, než trochu
pyšně zvolat, že se to podařilo – a to zbořit další
z milníků mirošovické historie – vedle vodovodu ze
Želivky, ČOVky a kanalizace, nových silnic, apod. – naše
základní škola má tělocvičnu! Po předloňském
zářijovým slavnostním otevření sportovního areálu u
Štičího rybníka proběhlo symbolicky 1. září předání
kompletně hotového díla - zrekonstruované základní a
mateřské školy - do provozu.. Vedlo této stěžejní
události plynulo celkem poklidné léto (naštěstí v
Mirošovicích.. na rozdíl od Jaroslavli nebo třeba
Mukařova..), během kterého se konečně podepsala
smlouva s Fondem životního prostředí ČR o dotační
podpoře při obnově veřejné zeleně v obci, bylo
rozhodnuto o trochu složité výstavbě kanalizace pro 4
RD v ulici Senohrabská u potoka, probíhá příprava na
zahájení rekonstrukce ulice K Nádraží. Minulou neděli
se uskutečnila již další společná návštěva divadla,
rozesílaly se výměry plateb za zhodnocení stavebních
pozemků obecním vodovodem a kanalizací. V říjnu se
plánuje uskutečnit 3. veřejné zasedání zastupitelů obce
a ještě před ním také třetí letošní odpadový víkend. A
více.. (psáno 11.9.2011):
 Modernizace ZŠ a MŠ ukončena!
 Veřejné zasedání zastupitelstva 19. října od 19.00
hodin
 Oprava ulice K Nádraží a chodník při Hlavní,
kanalizace Senohrabská – vše říjen až prosinec
 Obnova veřejné zeleně – začínají stromolezci
 Od roku 2008 je platná OZV o zhodnocení
stavebního pozemku
 Sběrový víkend pátek 30.9. – sobota 1.10.

Modernizace a transformace areálu
základní a mateřské školy skončena
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22. srpna jsme obdrželi kolaudační souhlas s užíváním
stavby – byl ukončen projekt „Modernizace a
transformace ZŠ Mirošovice“, další z akcí financované
z evropských peněz, konkrétně z oblasti podpory
Regionálního operačního programu (ROP) pro Střední

Čechy Rozvoj venkova – prioritní osa Integrovaný
rozvoj území. I tentokrát vznikly nové objekty - a to
tělocvična a multimediální učebna.

Projekt zahrnoval:
 výstavbu nové tělocvičné haly (26x14 m, povrch
Taraflex)
 výstavbu nové multimediální učebny (12 x PC,
dataprojektor, interaktivní tabule)
 nové šatny a sociální zařízení
 rekonstrukce budov MŠ a ZŠ (zateplené nové fasády
a střešní krytiny, nový topný systém, bezbariérový
vstup – výtah, nové podlahy, dveře, apod.)
 terénní úpravy
Stavba byla zahájena 1. 11. 2010 a za plného provozu
probíhala necelých 10 měsíců - kolaudační souhlas byl
udělen 22. srpna 2011 - první školní den tedy mohlo
proběhnout plánované slavnostní předání celého
objektu do užívání spojené s prohlídkou nových
prostor. Slib daný v listopadu 2010 tak byl splněn..
Tento projekt za téměř 23 mil. Kč bude z 50%
podpořen prostředky z ROP, druhých 50% tvoří vlastní
zdroje obce Mirošovice.
Generálním zhotovitelem díla
se stala benešovská firma
Sládek Group, multimediální
učebnu vybavila společnost
AV Media.
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Děkuji všem zúčastněným osobám za pomoc a skvěle
odvedenou práci. Jmenovitě si však dovolím jmenovat
ing. Hanzla, ing. Beránka a ing. Pecku, a dále obě paní
ředitelky škol – Mgr. Pilousovou a Bc. Šachovou.

Tělocvičná hala bude v mimoškolních hodinách a dnech
(cca 17 -20, 09 – 20) za poplatek přístupná. Provoz
haly, systém rezervací, výše nájemného a samotný
návštěvní řád ještě není stanoven, určí jej
zastupitelstvo obce, správcem celého školního objektu
byla jmenována paní Blanka Semerádová. Více o této
nové službě v říjnovém Exitu.

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Uskuteční se ve středu 19. října 2011 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ Mirošovice
Z programu:
 rozpočtové opatření č.3/2010 – úprava obecního
rozpočtu
 prodej a koupě pozemků, věcná břemena
 projekty 2011
 základní a mateřská škola – školné, provoz haly,
počet žáků
 vodné, stočné

Další projekty a akce 2011/2012
Rekonstrukce ulice K Nádraží: projekt z dotační dílny
(80%) Místní akční skupiny Říčansko, garantem pro tyto
evropské peníze je Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitelem se
stane
firma
BES
Benešov.
Realizace
říjen až listopad 2011 –
nový asfaltový povrch,
obruby, zpomalovací
pruhy.. Vedle této
zakázky
malého
rozsahu
proběhne
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výstavba chodníku při ulici Hlavní od místní
komunikace Ke Hradu ke stávajícímu chodníku u
křižovatky se Senohrabskou, a také „úhlový“ chodník
na protější straně od ulice Spojovací.
!Opakovaná výzva a upozornění pro dotčené
domácnosti ulice K Nádraží: - pokud někdo není
napojen na obecní vodovod nebo kanalizaci (!) - má
ještě možnost realizace cca do konce září. Dle pravidel
EU bude na hotové dílo stanovena 5-letá stavební
uzávěra!
Obnova veřejné zeleně: tento projekt z operačního
programu Životní prostředí, s podporou ze SFŽP, byl
konečně smluvně stvrzen oběma stranami 23. srpna.
V rámci již avizovaných úprav celkem 12 lokalit v obci
(památník J. Husa, zeleň u Zvoničky, v Lipách,
Spojovací, u nádraží, ve školním areálu a v ulici Školní,
severní strana Štičího rybníka, stromořadí ke Křížku,
protihlukový pás Na Ježově, výsadba v areálu bývalé
skládky a na hřbitově) nastane skácení 32 stromů,
ošetření 53 ks a vysazení 3 394 ks dřevin. Zhotovitelem
bude ZO ČSOP (Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody) Vlašim. Realizace 9/2011 – 9/2012.
Jako první vylezou do korun stromů ošetřovatelé - a to
již koncem září.
Kanalizace Senohrabská: jak bylo avizováno
v prázdninovém čísle, i přes neúspěch v žádosti o
krajskou dotaci na výstavbu V. etapy kanalizace v obci
jsme se rozhodli alespoň část této již připravené akce
zrealizovat z rozpočtu obce – konkrétně se jedná o
odkanalizování 4 RD u potoka. Odhad zahájení prací –
začátek října, zhotovitel VHS Benešov.
Hráz Zlatonosného potoka – část v lokalitě Karlín:
v rámci instalace nového bezúdržbového zábradlí zde
také dojde ke zvýšení uliční strany hráze o 25 cm jako
ochrana před přívalovou vodou. Termín realizace říjen,
zhotovitel ROKA Plus.

Odpadový víkend 30.9. a 1.10. –
velkoobjemový sběr + elektroodpad
Pravidelná možnost zdarma odevzdat velkoobjemný
(rozumně, kontejnery jsou pro všechny) a nebezpečný
odpad: pátek 30.9. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 1.10. 9.00 – 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín



Velkoobjemový odpad:
nábytek,
koberce,
matrace, kamna, kola, aj.
Elektroodpad:
ledničky,
pračky,
televize, vysavače, žehličky, fény, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, pájky, baterky, apod.

!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste
pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť,
písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy !!
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Obecně závazná vyhláška (OZV) o
zhodnocení stavebního pozemku
Sedmého července 2008 nabyla účinnosti OZV o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a
kanalizace a nahradila tak v roce 2003 schválené
zásady připojení se na obecní vodovod – příspěvky na
rozvoj vodovodní sítě ve výši 12.000,- Kč. Tato
vyhláška, jejíž základ byl převzat ze vzoru Ministerstva
vnitra ČR a je naprosto běžná v jiných obcích a
městech, svým obsahem daleko spravedlivěji posuzuje
výši poplatku vzhledem k velikosti zhodnoceného
pozemku, stáří inženýrských sítí i místu trvalého
bydliště. U zastavěných pozemků standardní velikosti
800 m2 vychází tento poplatek přibližně stejně jako
dříve, přestože ke zhodnocení došlo minimálně
desetkrát vyššímu.. Současná vlna zasílaných
platebních výměrů navazuje na ukončené stavby sítí vodovod III. a kanalizace IV. etapa a také se sešla
s právě probíhanou kontrolou společnosti VHS o
napojení některých domácností.
V případě dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat
Obecní úřad.

Různé – jednou větou








Zpráva z Hrusic – cesta pod dálnicí bude cca od
12.9. asi měsíc neprůjezdná – výstavba kanalizace
I Mirošovice zaslaly „klíčový“ dopis premiérovi
Nečasovi kvůli změně zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD)
Kvůli
nelegálnímu
provozu
motokrosu
v Zaječicích proběhlo
místní šetření – více
příště
Bývalý administrativní objekt CSI v Hrusické
v exekuci
Pro nečinnost při opravě protihlukových stěn u
silnice na ČB bude zaslána stížnost na ministerstvo
dopravy
Za bezplatné ozvučení tělocvičny pro slavnostní
otevření školy děkuji Vojtovi Komárkovi
„Abys prospal noc lehce, musíš večeřet krátce“
(Horatius)
„Syna miluje málo, kdo příliš rákoskou šetří“
(Seneca ml.)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice
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Poděkování
V předchozím „Slově“ se pan starosta rozepsal o
dokončení jednoho z mezních projektů v historii
Mirošovic. Po dlouhých letech se do obce vrátila nová
tělocvična, a nejen ta. K ní přibyla i moderní
multifunkční učebna.
Jako otec dětí, které budou naší nově modernizovanou
a transformovanou základní školu navštěvovat bych
chtěl jmenovitě poděkovat i panu starostovi
MUDr. Tomáši Zvěřinovi.
Za
jeho
realizované
vizionářské cíle, neúnavnou práci v čele obce a
podnětné burcování svých spolupracovníků.
Takže za mě i ostatní rodiče školáků: Tomáši děkujeme.
Ing. Radek Lhocký, redaktor

Očkování psů
Pravidelné, hromadné očkování psů proti vzteklině v
obci Mirošovice se uskuteční ve čtvrtek 29. září. 2011
v 17:00 hodin před OÚ. Akci mohou využít i chovatelé
koček. Částka za vakcinaci, včetně potvrzení do
očkovacího průkazu či europasu zvířete, činí 95,- Kč.
Psy předveďte s náhubkem v doprovodu dospělé
osoby.
MVDr. Rudolf Kohout
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