
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 7.4.2016 

Přítomni: Málek Jiří, Holejšovský Jaroslav, Štastný Jiří, Filip Pavel, Ing. Štecher Václav,   

Ing.Vladimír Vesecký, Ing. Jaroslav Hejný 

Ověřovatelé usnesení:  Ing. Vesecký Vladimír a  Holejšovský Jaroslav 

Zapisovatelka: Follerová Eva 

Program:  

1. Úvod. 

2. Volba ověřovatelů zápisů 

3. Rozpočtové opatření č.1 

4. Stanovy Mikroregionu Blaník 

            5. Návrh rozpočtu Mikroregionu Blaník na rok 2016 

            6. Projednánání opravy studní                    

            7. Projednání sportovní haly na hřišti 

            8. Projednání pořízení žaluzie. 

            9. Příspěvek na knihu o okolí obce Miřetic od p. S. Příhody  

           10. Projednání pronájmu OU na výstavu Život na zdislavické faře  

           11. Žádost o udělení souhlasu s provozováním mikrojeslí lesního typu    

           12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

                 IV-12-6019658VB/2 

          
 1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva v 19:00 hod a přivítal všechny zúčastněné. 

 2. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Veseckého Vladimíra  a  Holejšovského Jaroslava. 

Vyzval přítomné k návrhu na jiné ověřovatele zápisu. Jiný návrh nikdo nevznesl. (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  Vladimíra Veseckého a 

Jaroslava Holejšovského  

 3. Rozpočtové opatření obce Miřetice č. 1   (pro 7  hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo  rozpočtové opatření  obce 

Miřetice č. 1 

  

4. Stanovy Mikroregionu Blaník  (pro 7 hlasů)  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo změnu stanov Mikroregionu 

Blaník 

 

5. Návrh rozpočtu Mikroregionu Blaník (pro 7 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelsvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu 

Blaník na rok 2016. 

6. Zastupitelsvo obce projednalo opravu šesti kopaných studní (pro 7 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelsvo obce odsouhlasilo opravu šesti kopaných studní.  



7. OZ projednalo cenu nájmu sportovního areálu na hřišti. (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu za pronájem sportovního areálu ve výši 

5 000,-- Kč za akci a částku 10,- Kč z každé prodané vstupenky.  Pořadatel dále složí 

kauci  ve výši 5 000,-- Kč na případné škody, kauce je vratná po předání objektu. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo zhotovení žaluzií  v místním pohostinství (pro 7 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelsvo obce odsouhlasilo zhotovení žaluzií v pohostinství.  

9. Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek na vydání knihy p. Příhody  (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek na knihu p. Příhody 1000,--Kč. 

10. Zastupitelsvo obce projednalo pronájem OU na výstavu Život na zdislavické faře. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pronájem OU na výstavu dne 28.5.2016  

Život na zdislavické faře.                                                                                                                         

11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o udělení souhlasu s provozováním mikrojeslí 

lesního typu. (pro 7 hlasů)                                                                                                                                    

Usnesení: Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s provozováním mikrojeslí lesního typu. 

12. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019658/VB/2 Miřetice 

kNN-p.č. 1058 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o půrávu provést stavbu č. IV-12-

6019658/VB/2 Miřetice-KNN-p.č. 1058 

 

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hod. 

 

zapsala: Follerová Eva                                               Starosta: Jiří Málek   

                                        Místostarosta: Ing. Václav Štecher 

ověřovatelé :             

Vyvěšeno dne: 7.4.2016   Sejmuto dne: 22.4.2016 

  


