
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 29.7.2016 

 
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. Žádost  p. Laloučka Miroslava o vyjádření ke změně užívání ke stavbě: skladu 

stavebního materiálu a dřevník změna užívání objektu na zemědělskou stavbu. 

4. Výběrové řízení oprava obecních cest      

5. Rozpočtové opatření č. 3 

            6. Zákaz ukládání odpadů na obecních pozemcích. 

            7. Přijetí dotace na opravu obecních cest 

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 žádosti p. Miroslava Laloučka o změně užívání stavby: Sklad stavebního 

materiálu a dřevník na změnu užívání objektu na zemědělskou stavbu. 

(pro: 0 hlasů, proti: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o vyjádření ke změně užívání stavby. 

 
4. Obecní zastupitelstvo provedlo otevření obálek na výběrové řízení na opravu obecních cest. 

Osloveno bylo pět firem. Nabídku předložily firmy: Stavby Holejšovský s.r.o. 514 172,- Kč, 

Georap s.r.o. 497 161,- Kč, Switelsky s.r.o. 506 534,28. Další oslové firmy Abustav s.r.o. a 

Dywi servis CZ s.r.o. nabídky nepodaly. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy 

Georap s.r.o. - nejnižší cena (pro 7 hlasů).  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo a vybralo nabídku firmy Georap s.r.o. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3 (pro 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3. 

 

 

 

 



6. Projednání zákazu ukládání odpadů na obecních pozemcích.(pro 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelsvo obce vyslovilo zákaz ukládání biologického a jiného odpadu na 

všech obecních pozemcích. 

 

7.Projednání přijetí dotace na opravu obecních cest a podpis smlouvy. 

Usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na opravu obecních cest  

z rozpočtu Středočeského kraje se Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a souhlasí s 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Jednání bylo  ukončeno v 22:00 hod. 

zapsala:   Follerová Eva                                             Starosta: Jiří Málek   

                                        Místostarosta: Ing. Václav Štecher 

ověřovatelé :            

 Vyvěšeno dne: 29.7.2016   Sejmuto dne: 14.8 .2016 

  


