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 Povodňové škody 
Dne 15. 7. 2009 došlo vlivem několika bouřek ve dvou vlnách a značnému spadu srážek k 
rozlévání vody z koryta Mirošovského potoka. Povodňová komise obce Mirošov vyhlásila 2. 
stupeň povodňové aktivity. Při povodni došlo ke značným škodám na obecních komunikacích 
p. č. 449, 2560, 340. Dle zásad o dotaci na odstranění škod na obecním majetku vlivem 
povodně obec zadala vypracování PD a požádala o dotaci. V současné době byla obci 
přislíbena dotace na akci „Oprava komunikací po povodních v obci Mirošov“ ve výši 80% 
z rozpočtované částky 1,957 mil. Kč. V lednu 2010 bude provedeno výběrové řízení na 
dodavatele oprav komunikací. 
 Kontrola projektu „Půdní vestavba domu č. p. 27“ 
Dne 29. 7. 2009 provedl SFRB kontrolu způsobu přidělení bytů, nájemních smluv, výpočtu 
nájemného a evidenčních listů dle smlouvy č. 9270360666 ze dne 7. 8. 2006 uzavřené se 
SFRB. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne 7. 9. 2009 provedl Finanční úřad Žďár nad 
Sázavou kontrolu čerpání dotace, způsobu a správnosti zaúčtování. Při kontrole nebyly 
zjištěny nedostatky. 
 Odprodej pozemku 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 12. 5. 2009 o žádosti Anny a Pavla 
Bednářových, spoluvlastníků chalupy Mirošov č. p. 36, týkající se odprodeje části obecního 
pozemku p. č. 54, žadatelé předložili geometrický plán č. 357-78/2009, který dělí pozemek p. 
č. 54 na p. č. 54/1 o výměře 748 m2 (zůstává v majetku obce)  a p. č. 54/2 o výměře 70 m2 
určenou k prodeji za cenu 120 Kč/m2. 
 Babybox 
Členové zastupitelstva obce odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na otevření 
nového babyboxu v Jihlavské nemocnici. 
 Splašková kanalizace a ČOV 
Stavební povolení na kanalizaci a povolení k vypouštění odpadních vod vydal odbor 
životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě dne 24. 4. 2009. Stavební 
povolení na stavbu ČOV včetně přípojek (voda a elektro) vydal stavební úřad Městského 
úřadu v Novém Městě na Moravě dne 17. 5. 2009. V současné době vrcholí přípravy žádosti o 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí výzva 13. Žádosti budou přijímány dle výzvy 
od 2. 11. 2009 do 5. 1. 2010. Žádost obce Mirošov byla zaregistrována dne 3. 11. 2009.  
 Odpadové hospodářství 
Svoz domovního odpadu bude proveden dne 26. 12. 2009 (sobota) namísto původního 
termínu 24. 12. 2009. Žádáme občany, aby dodržovali třídění skleněného odpadu na bílé a 
barevné sklo. 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za spolupráci 

a péči o naši obec a popřál vám hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2010 

 
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov 


