
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 24. 6. 2020 

 
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, Ing. Hejný Jaroslav 

Zapisovatelka: Ing. Follerová Eva 

 
Program:  

1. Úvod 

2. Ověřovatelé zápisu 

3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2019 

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

schvalovacím řízení na výsledek hospodaření minulých účetních období 

5. Projednání strategie obce Miřetic na léta 2020–2030. 

6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6014228/1 

Miřetice (B 1327) kNN - p.č. 1041. 

7. Projednání prodeje pozemku 962/15 o výměře 11 m2 panu Jiřímu Málkovi 

8. Projednání žádosti Charity Vlašim 

9. Projednání dotace na opravu budovy č.p. 1 

10. Projednání dotace na opravu cest k hřišti 

11. Projednání dotace na oplocení hřiště 

12. Projednání podání žádosti na dotaci na opravu studní a vybudování vrtu 

13. Projednání žádosti na dotaci na vybavení dětského hřiště 

14. Projednání rizika povodně 

15. Projednání Veřejnoprávní smlouvy na společný školský obvod 

 

 

 

1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva v 19:00 hod a přivítal všechny zúčastněné. 

2. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Čápa Jiřího a ing. Hejného Jaroslava. Vyzval 

přítomné k návrhu na jiné ověřovatele zápisu. Jiný návrh nikdo nevznesl. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Čápa Jiřího a ing. 

Hejného Jaroslava.  

3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2019 bez výhrady. (pro: 7 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo závěrečný účet obce 

Miřetice za rok 2019 bez výhrady. 

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 strategie obce Miřetic na léta 2020–2030. (pro: 7 hlasů) 



Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje strategii rozvoje pro obec Miřetice na 

léta 2020–2030. 

6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6014228/1 

Miřetice (B 1327) kNN - p.č. 1041. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti IP-12-6014228/1 Miřetice (B 1327) kNN – p.č. 1041. 

7. Projednání prodeje pozemku 962/15 o výměře 11 m2 a to 100 Kč za 1 m2 panu Jiřímu 

Málkovi dle geometrického plánu 317-180/2019. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 962/15 o výměře 11 m2. 

8. Projednání žádosti Charity Vlašim. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dar Charitě Vlašim ve výši 5.000,- Kč 

9. Projednání dotace na opravu budovy č.p. 1 (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na opravu budovy č.p. 1 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

10. Projednání dotace na opravu cest k hřišti a pověření starosty podpisem smlouvy. (pro: 7 

hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na opravu cest k hřišti a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

11. Projednání dotace na oplocení hřiště. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na oplocení hřiště a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy. 

12. Projednání podání žádosti na dotaci na opravu studní a vybudování vrtu. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti na opravu 

studní a vybudování vrtu. 

13. Projednání žádosti na dotaci na vybavení dětské hřiště. (pro: 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na vybavení hřiště. 

14. Projednání rizika povodně. (pro: 7 hlasů)  

Usnesení: Zastupitelstvo obce vyhodnotilo riziko povodní v obci. Vzhledem 

k poloze toto riziko neexistuje, a proto nezpracovala obec povodňový plán. 

15. Byla projednána Veřejnoprávní smlouva s Městysem Čechtice na společný školský 

obvod. (pro: 7 hlasů) 

16. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Městysem 

Čechtice na společný školský obvod. 



 

 

Jednání bylo ukončeno v 22:30 hod. 

 

Zapsala: Ing. Follerová Eva                                      Ověřovatelé: Čáp Jiří, Ing. Hejný Jaroslav 

 

Starosta: Málek Jiří     Místostarosta: Ing. Vesecký Vladimír  

                                  

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2020    Sejmuto dne: 13. 7. 2020 


