
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 19.11. 2018 

 
Přítomni: Čáp Jiří, Filip Pavel, Ing. Hejný Jaroslav, Málek Jiří, Ing. Přitasil Josef ml., 

Šťastný Jiří, Ing. Vesecký Vladimír   

Omluveni: 0 

Ověřovatelé usnesení: Čáp Jiří, Filip Pavel 

Zapisovatelka: Ing. Follerová Eva 

 
Program:  

1. Úvod 

2. Volba ověřovatelů zápisů 

3. Rozpočtové opatření č. 5 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-6014228/VB/01; název stavby: Miřetice – kNN – p.č. 1041 

5. Doplatek dotace na činnost Sokola Miřetice 

6. Vodovodní přípojka – Filip Pavel. 

7. Rozpočet na obnovu povrchu MK – cesta ke hřišti 

8. Žádost o proplacení příspěvku na uhlí 

9. Návrh rozpočtu na rok 2018      
 

1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva v 19:00 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. Schválení rozpočtového opatření č. 5. (pro: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

  

4. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014228/VB/01; název stavby: Miřetice 

– kNN – p.č. 1041 (pro: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014228/VB/01; název stavby: Miřetice – 

kNN – p. č. 1041 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo doplatek dotace na činnost Sokola Miřetice za rok 

2018 (pro: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplatek dotace za rok 2018 ve výši 8500 Kč na 

činnost Sokola Miřetice. 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vodovodní přípojku stavebníka Filipa Pavla na 

parcelu p. č. 100/1 (pro: 7 hlasů). 



 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o vodovodní přípojku stavebníka Filipa 

Pavla na parcelu p. č. 100/1. 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo předběžný rozpočet na obnovu povrchu místní 

komunikace – cesty ke hřišti (p. č. 1196) a podání žádosti o dotaci na tuto akci (pro: 7 

hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný rozpočet na obnovu povrchu místní 

komunikace – cesty ke hřišti (p. č. 1196) a podání žádosti o dotaci na tuto akci. 

  

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o proplacení příspěvku na uhlí pro budovu 

hospody ve výši 10 769,- Kč. Proplacení je podmíněno uhrazením všech splátek 

nájemného za budovu hospody (pro: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o proplacení příspěvku na uhlí pro 

budovu hospody ve výši 10 769,- Kč. Proplacení je podmíněno uhrazením všech splátek 

nájemného za budovu hospody. 

 

9. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na tok 2019. OZ navrhlo celkové 

příjmy ve výši 2 437 800,- Kč a celkové výdaje ve výši 2 246 280,- Kč. Rozpočet je 

navržen jako přebytkový. Celkový navržený přebytek činí 191 520,- Kč (pro: 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. Zastupitelstvo obce 

navrhlo celkové příjmy ve výši 2 437 800,- Kč a celkové výdaje ve výši 2 246 280,- Kč. 

Rozpočet je navržen jako přebytkový. Celkový navržený přebytek činí 191 520,- Kč. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 22:00 hod. 

 

 

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

     

Starosta: Málek Jiří     Místostarosta: Ing. Vesecký Vladimír  

                                          

 

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2018    Sejmuto dne: 19. 12. 2018 


