Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice
Datum konání: 28.1.2016
Přítomni: Málek Jiří, Holejšovský Jaroslav, Štastný Jiří, Filip Pavel, Ing. Štecher Václav,
Ing.Vladimír Vesecký, Omluven: Ing. Jaroslav Hejný
Ověřovatelé usnesení: Ing. Vesecký Vladimír a Holejšovský Jaroslav
Zapisovatelka: Follerová Eva
Program:
1. Úvod.
2. Volba ověřovatelů zápisů
3. Veřejné ukončení akce „Nástavba přístřešku nad stávající plochou“
4. Oslava MDŽ
5. Cesta C10 a C11
6. Projednání podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava komunikace“ z Programu
2016
7. Projednání vypracování projektu úspory veřejného osvětlení
8. Projednání podání žádosti na projekt „Vybavení SHD Miřetice“ z Programu 2016
9. Projednání podání žádosti na projekt „ Rozšíření vodovodu Miřetice“z Programu
2016
10. Projednání příspěvku na činnost knihovny
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 6 hlasů)
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Vladimíra Veseckého a
Jaroslava Holejšovského
3. Projednání uspořádání veřejného ukončení akce „Nástavba přístřešku nad stávající
plochou“ (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo uspořádání veřejného ukončení
akce „Nástavba přístřešku nad stávající plochou“ na 4.3.2016
4. Projednání uspořádání oslavy MDŽ (pro 6 hlasů)
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo oslavy MDŽ 12.3.2016
5. Projednání výstavby cesty C10 a C 11 (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelsvo obce projednalo a odsouhlasilo výstavbu cesty C 10 a C11.
6. Zastupitelsvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava komunikace“
(pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelsvo obce odsouhlasilo podání žádosti na projekt „Oprava
komunikace“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Závazek spolufinancování akce „Oprava
komunikace“ z rozpočtu obce v minimální výši 5% z uznatelných nákladů akce.
7. OZ projednalo zpracování projektu úspory veřejného osvětlení.(pro 6 hlasů)
Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vypracování projektu úspory veřejného
osvětlení.
8. Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení SDH
Miřetice“ z Programu 2016 (pro 6 hlasů)
Usnesení: Zastupitelsvo obce odsouhlasilo podání žádosti na projekt „Vybavení SDH
Miřetice“ z Programu 2016 pro poskytování dotacíz rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Závazek
spolufinancování akce „Vybavení SDH Miřetice“ z rozpočtu obce v minimální výši 5%
z uznatelných nákladů akce.
9. Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření vodovodu
Miřetice“ (pro 6 hlasů)
Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti na projekt „Rozšíření
vodovodu Miřetice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.Závazek spolufincování
akce „Rozšíření vodovodu Miřetice“ z rozpočtu obce v minimální výši 5 %
z uznatelných nákladů akce.
10. Zastupitelsvo obce projednalo poskytnutí příspěvku na činnost knihovny.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí příspěvku 3000,-- Kč na činnost
knihovny pro rok 2016.
Jednání bylo ukončeno v 21:00 hod.

zapsala: Follerová Eva

Starosta: Jiří Málek
Místostarosta: Ing. Václav Štecher

ověřovatelé :
Vyvěšeno dne: 28.1.2016

Sejmuto dne: 25.2.2016

