
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 27.10.2016 

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

Ing. Vladimír Vesecký, Ing. Jaroslav Hejný 

Omluven:  

 
Ověřovatelé usnesení:  Ing. Vesecký Vladimír a  Holejšovský Jaroslav 

 
Zapisovatelka: Follerová Eva 

 
Program:  

1. Úvod. 

2. Volba ověřovatelů zápisů 

3. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

4. Projednání souhlasu s provozováním mikro jeslí v prostoru setkávací místnosti          

obecní hasičské zbrojnice            

          5. Nákup hasičských sportovních přileb 

            6. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 

            7. Pronájem místního pohostinství          
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. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Miřetice  

 

– veřejnoprávní smlouva  byla chybně sepsána s pí. L. Š. na příspěvek ve výši  Kč 3.000,-- 

-  územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby, chybně bylo účtované na 

položku 5222  (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce ruší veřejnoprávní smlouvu s pí. L. Š.  na  příspěvek        

ve výši Kč 3.000,-- na nákup knih a náklady související s fungováním knihovny. Veškeré 

výdaje  budou zahrnovány do rozpočtu obce. 

                  Zastupitelstvo obce ukládá účetní opravu druhového třídění rozpočtové 

sklady na položce 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením. 

 
4. Obecní zastupitelstvo projednalo souhlas s provozováním mikro jeslí v prostoru místní 

hasičské zbrojnice (pro 7 hlasů).  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo provozování mikro jeslí v prostoru setkávací 

místnosti  hasičské zbrojnice. Vyjádření je podmíněno písemným vyjádřením místních 

hasičů. OZ schvaluje  záměr pronájmu setkávací místnosti hasičské zbrojnice.  

 

  

     



 

5. Obecní zastupitelstvo obce projednalo nákup sportovních přileb pro hasiče (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup sportovních přileb pro hasiče. 

 

6. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 

 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti dalšího pronájmu místního pohostinství. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na další pronájem místního pohostinství.  

Jednání bylo  ukončeno v 21:00 hod. 

zapsala:   Follerová Eva                                             Starosta: Jiří Málek   

                                        Místostarosta: Ing. Václav Štecher 

Ověřovatelé:            

 Vyvěšeno dne:  27. 10. 2016   Sejmuto dne:  12. 11. 2016 

  


