
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 9.6.2016 

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 zápisu.  

            3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2015 bez výhrady a přijetí            

     nápravného opatření. 

4. Projednání schválení účetní závěrky obce  a převedení hospodářského výsledku ve        

    schvalovacím řízení na výsledek hospodaření minulých účetních období 

5. Projednání pojištění „Nástavby nad hrací plochou“    

6. Projednání nákupu WC na hřiště 

7. Projednání zakrytí oken a dveří ve sportovním areálu 

8. Žádost Zamrzla Martin o povolení stavby rod. domu, povolení připojení  

    na veřejný vodovod 

 

 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 

Holejšovského Jaroslava 

 3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2015 bez výhrad a  nápravné opatření 

bylo přijato (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo  závěrečný účet obce Mířetice 

za rok 2015 bez výhrad a nápravné opatření bylo přijato. 

 

 4. Projednání schválení účetní závěrky obce  a převedení hospodářského výsledku ve 

schvalovacím řízení na výsledek hospodaření minulých účetních období (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo schválení účetní závěrky obce  a 

převedení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na výsledek hospodaření 

minulých účetních období 

 

 5. Projednání pojištění „Nástavby nad hrací plochou“ (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo pojištění „Nástavby“ u ČSOB 

Pojištovna a.s.  do konce roku 2016. 

 
 6. Projednání nákupu WC na hřiště (pro 6 hlasů, 1 se zdržel) 

Usnesení : Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup WC na hřiště za cenu 180 tis. Kč  

 

 



 7 . Zastupitelsvo obce projednalo zakrytí oken a dveří ve sportovním areálu. 

 Usnesení: Zastupitelsvo obce projednalo návrhy na zakrytí oken a dveří ve sportovním 

areálu. 

 
 8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. Zamrzla na povolení stavby rod. domu a 

povolení připojení na veřejný vodovod. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se stavbou rod. domu a povolením 

připojením na veřejný vodovod. 

 

Zapsala:   Follerová Eva                                            Starosta: Málek Jiří   

                                        Místostarosta: Ing. Václav Štecher 

Ověřovatelé :             

 

 

Vyvěšeno dne: 9.6.2016   Sejmuto dne: 24.6.2016 

  


