Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice
Datum konání: 28.3.2018
Přítomni: Málek Jiří, Holejšovský Jaroslav, Štastný Jiří, Filip Pavel, Ing.Vladimír Vesecký,
Ing. Václav Štecher
Omluven: Ing. Jaroslav Hejný
Ověřovatelé usnesení: Ing. Vesecký Vladimír a Holejšovský Jaroslav
Zapisovatelka: Follerová Eva
Program:
1. Úvod.
2. Volba ověřovatelů zápisů
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6022255/002,Miřetice-KNN,TS -P.Č 10574,5,6,8,9
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Žádost o vodovodní přípojku k č.p. 6, Miřetice
6. Pronájem budovy obecního úřadu
7. Dohoda o společném školském obvodu
8. Volbu pověřence GDPR.
9. Frézování komínu na budově č.p. 1
10. Žádost o poskytnutí prostor k zdravoním masážím na obecním úřadu
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 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-6022055/002,Miřetice-KNN,TS-P.Č 10574,5,6,8,9 (pro: 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene dohodu o umístění stavby -KNN,TS-P.Č.10574,5,6,8,9
4. Rozpočtové opatření č. 1 (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1.
5. Projednání žádosti o vodovodní přípojku k č.p. 6, Miřetice (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelsvo obce schvaluje vodovodní přípojku k č.p.6, Miřetice.
6. Podmínky pronájmu společenské místnosti budovy obecního úřadu (pro 6 hlasů)
Usnesení : Zastupitelstvo obce schválilo vratnou kauci na pronájem společenské
místnosti obecního úřadu ve výši 500,-Kč na akci.

7. Projednání Dohody o společném školském obvodu (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o společném školském obvodu mezi
městem Vlašim a obcí Miřetice.
8. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh pověřence pro GDPR (pro 6 hlasů).
Usnesení: Zastupitelsvo obce schválilo p. Ing. Vladiníra Veseckého jako pověřence pro
GDPR. Odměna s hodinovou sazbou 100,-Kč.
9. Obecní zastupitelstvo projednalo frezování komína v budově č.p. 1
Usnesení : Zastupitelstvo obce schválilo frezování komína v budově č.p. 1.
10. Obecní zastupitelstvo projedno žádost o poskytnutí prostor v budově OU v Miřeticích
k provozování zdravotních masáří.
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí prostor v budově OU v Miřeticích.
zapsala: Follerová Eva

Starosta: Jiří Málek

ověřovatelé :
Vyvěšeno dne: 28.3.2018

Sejmuto dne: 15.4 .2018

