
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  
Datum konání: 10.6.2022 
 
Přítomni: Filip Pavel, Málek Jiří, Ing. Přitasil Josef, Šťastný Jiří, Ing. Vesecký Vladimír  
Omluveni: Čáp Jiří, Ing. Hejný Jaroslav 
Ověřovatelé zápisu: Filip Pavel, Šťastný Jiří 
Zapisovatelka: Ing. Follerová Eva 
 
Program:  

1. Úvod 
2. Ověřovatelé zápisu 
3. Projednání plochy Z18 
4. Projednání závěrečného účtu obce 
5. Projednání účetní uzávěrky obce  
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 
7. Projednání zřízení fondu provozu a oprav vodovodu 
8. Projednání dohody o změně stavebníka  
9. Projednání stavby vodovodu 
10. Projednání dotace na obnovu kaple 
11. Projednání návrhu dělení pozemku 
12. Projednání příspěvku na činnost Miřetického klubu žen 
13. Projednání příspěvku na údržbu sportovního areálu 
14. Projednání Obecně závazné vyhlášky 

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

2. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Filipa Pavla a Šťastného Jiřího. Vyzval přítomné k 
návrhu na jiné ověřovatele zápisu. Jiný návrh nikdo nevznesl. (pro: 7 hlasů)                                                                                                                  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Filipa Pavla a 
Šťastného Jiřího. 

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že plocha Z 18 v návrhu územního plánu zůstane 
v kategorii VD (plochy, výroby a skladování – drobná nerušící výroba). (pro: 5 
hlasů). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že plocha Z 18 v návrhu územního plánu 
zůstane v kategorii VD. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2021  (pro: 5 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku za rok 2021  (pro: 5 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2021. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  



IP-12-6019079/1 a dále smlouvu IV-12-6028046/1. (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti IP-12-6019079/1 a IV-12-6028046/1. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr vytvořit fond provozu a oprav vodovodu (pro: 5 
hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření fondu provozu a oprav 
vodovodu.  

8. Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o změně stavebníka stavby vodovodu. Původní 
stavebník: Jan Lalouček, Miroslav Lalouček (st.). Nový stavebník: Obec Miřetice (pro: 
5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stavebníka stavby vodovodu. 
Původní stavebník: Jan Lalouček, Miroslav Lalouček (st.). Nový stavebník: Obec 
Miřetice 

9. Zastupitelstvo obce projednalo realizaci stavby vodovodu (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu vodovodu. 

10.  Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace na obnovu kaple v Miřeticích. (pro: 5 
hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na obnovu kaple 
v Miřeticích. 

11.  Zastupitelstvo obce projednalo návrh dělení pozemku p.č. 1033, doporučuje šíři cesty 
8 metrů. (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dělení pozemku p.č. 1033, 
doporučuje šíři cesty 8 metrů. 

12.  Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek na činnost Miřetického klubu žen ve výši 
5000,- Kč a další 3000,- kč na realizaci betléma. (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Miřetického klubu 
žen ve výši 5000,- Kč a další 3000,- kč na realizaci betléma. 

13.  Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek na údržbu sportovního areálu pro Sokol 
Miřetice ve výši 30.000,- Kč. (pro: 5 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na údržbu sportovního areálu 
pro Sokol Miřetice ve výši 30.000,- Kč. 

14. Zastupitelstvo obce Miřetice projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Miře-
tice, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Miřetice č. 1/2021,  o místním po-
platku za obecní systém odpadového hospodářství. (pro: 5 hlasů) 

 



Usnesení: Zastupitelstvo obce Miřetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Miřetice, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Miřetice č. 
1/2021,  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

  

 

 

  
Jednání bylo ukončeno v 22:00 hod. 
 

   

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

 

 

Starosta: Málek Jiří     Místostarosta: Ing. Vesecký Vladimír 

                                  

Vyvěšeno dne: 11.6.2022                 Sejmuto dne: 30. 6. 2022 


