
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 28. 1. 2019 

Přítomni: Málek Jiří, Šťastný Jiří, Filip Pavel, Ing. Vesecký Vladimír, Čáp Jiří 

Omluveni: Ing. Josef Přitasil ml., Ing. Jaroslav Hejný 

Ověřovatelé zápisu: Čáp Jiří, Filip Pavel 

 
Zapisovatel: Ing. Follerová Eva 

 

Program:  

1. Úvod. 

2. Volba ověřovatelů zápisu. 

3. Prodej stroje K-161 

4. Žádost o vodovodní přípojku M. Duba 

5. Podání žádosti na dotaci na obnovu místní komunikace 

6. Podání žádosti na dotaci na obnovu oplocení kolem fotbalového hřiště 

          

1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva v 20:00 hod a přivítal všechny zúčastněné. 

2. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Čápa Jiřího a Filipa Pavla. Vyzval přítomné k návrhu na 

jiné ověřovatele zápisu. Jiný návrh nikdo nevznesl. (pro: 7 hlasů)                                                                                                                  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Čápa Jiřího a Filipa Pavla. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo prodej stroje K-161   (pro: 4 hlasů, 1 zdržel). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej stroje K-161 za cenu 68 000,-Kč. 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vodovodní přípojku k p. č. 1235/1 pro M. Duba 

(pro: 5 hlasů) 

Usnesení : Zastupitelstvo odsouhlasilo vodovodní přípojku k p. č. 1235/1. 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace z 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu 117d8210A Podpora 

obnovy místních komunikací. (pro: 5 hlasů) 

Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místní 

komunikace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu 

117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na obnovu oplocení kolem 

fotbalového hřiště z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu 

117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu oplocení 

kolem fotbalového hřiště z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z 

dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. 

Zapsala: Ing. Follerová Eva              Ověřovatelé:  Čáp Jiří, Filip Pavel     

Starosta: Málek Jiří       Místostarosta: Ing. Vesecký Vladimír 

Vyvěšeno dne: 28. 01. 2019  Sejmuto dne: 08. 02. 2019  


