Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 30
Vydáno v Mirošově dne 19. 12. 2014

 Kanalizace a ČOV
 Stavba čistírny odpadních vod je dokončena včetně technologického zařízení. Individuální
zkouška jednotlivých strojů a zařízení v rozsahu nutném při ověření jejich úplnosti, funkce
a řádného provedení montáže byly provedeny dne 3. 12. 2014 – bez závad. Komplexní
zkoušky, při kterých byla provozně odzkoušena všechna zabudovaná zařízení, se
uskutečnily ve dnech 9. až 12. 12. 2014. Zkoušky proběhly rovněž bez závad. Na závěr byl
sepsán protokol. Stavba vlastních kanalizačních stok v délce 3 400 metrů je rovněž
ukončena. Dodavatel provedl čištění kanalizačních stok a kamerové zkoušky, které
odhalily hrubou závadu na počátku stoky B, kterou musí dodavatel odstranit. Zbývá
provést tlakové zkoušky. Stavba bude investorovi – obci předána k 31. 1. 2015. Terénní a
povrchové úpravy a oprava komunikací budou provedeny do 31. 5. 2015. Roční zkušební
provoz bude podle situace zahájen v dubnu 2015. Obec uhradila dodavateli faktury za
provedené práce v celkové výši 21,5 mil. Kč, což je asi 90 % celkových nákladů.
 VH Ateliér, spol. s r. o., Ing. Baše, projektant přípojek splaškové kanalizace, oznamuje, že
v lednu 2015 předá na obecní úřad projektovou dokumentaci, podepsané smlouvy a žádost
o územní souhlas pro stavební úřad. Každý, kdo si projektovou dokumentaci objednal, si
po vyzvání projektovou dokumentaci převezme za úhradu 3 025,- Kč + 500,- Kč poplatek
stavebnímu úřadu za vydání územního souhlasu.
 Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov na rok 2015
Rozpočet dle paragrafů rozpočtové skladby
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtová skladba
Název
Kč
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
320 000,1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti
50 000,1121
Daň z příjmu právnických osob
320 000,1211
Daň z přidané hodnoty
690 000,1340
Poplatek za provoz systému kom. odpadu
57 000,1341
Poplatek ze psů
1 000,1351
Odvod z výtěžku provoz. loterií
6 000,1361
Správní poplatky
500,1511
Daň z nemovitostí
280 000,4112
Neinvestiční příspěvek státní správy
54 400,4116
Úřad Práce
200 000,2119
2343
Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
90 000,3612
Příjem z bytového hosp.
125 000,6310
Příjmy z úroků
1 600,2341
Vodní díla
500,2144
Dividendy
10 000,1032
Les
70 300,3613
Pronájem ost. nemovitostí
17 520,6171
Činnost místní správy
200,2111
3722
Sběr komunálního odpadu
15 000,2212
5399
Sankční platby
1 000,8124
Úvěr (dočerpání úvěru)
776 950,1

4213
4216
4122
Příjmy celkem

Investiční transfer ze státních fondů
Dotace z FS EU
POVV

Zapojení zůstatku účtu:
ČNB
KB
CELKEM zůstatek účtu

130 867,2 224 732,109 000,5 551 569,-

80 900,1 980 000,2 060 900,-

Rozpočtové výdaje:
Rozpočtová skladba
1032
1070
2212
2219
2221
2310
2321
2322
2342
3314
3399
3612
3631
3721
3632
3639
3722
3723
3745
3749
5339
4356
5512
6112
6171
6409
5222
3326
3421
5163
5163
6320
- - - Výdaje celkem

Název
Les
Rybářství
Údržba ostatních komunikací
Ostatní záležitosti poz. kom.
Doprava
Pitná voda
Odvádění a čist. odp. vod a nakl. s kaly
Prevence znečišť. vody (domov. ČOV)
Protierozní ochrana
Knihovna
Sbor pro občanské záležitosti
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj (ochr. pom.)
Sběr a odvoz komunálního odpadu
Sběr a odvoz ostatního odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Stráž ochrany přírody
Denní stacionáře a centra denních služeb
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Neinvestiční transfery obč. sdružením
Kulturní památky
Dětské hřiště
Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.
Pojištění majetku
Rezervace úvěru
Splátka úvěru
Úrok z úvěru

Kč
60 000,5 000,18 000,270 000,12 000,8 000,4 000 000,1 300,4 000,5 000,25 000,6 000,50 000,3 000,5 000,40 000,60 000,25 000,285 000,3 000,2 000,20 000,320 000,340 000,2 500,5 000,12 000,30 000,4 500,7 000,102 483,110 000,5 840 783,-

6409

Rezerva

1 771 686,-

-
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Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov byl vypracován ve spolupráci s finančním
výborem zastupitelstva obce dne:
4. 12. 2014
Návrh byl vyvěšen:
5. 12. 2014
Návrh finančního rozpočtu obce bude projednán zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2014.
Svoz komunálního odpadu
Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem oznamují, že svoz komunálního odpadu
nebude proveden dne 25. 12. 2014 ale bude proveden v sobotu 27. 12. 2014. Svozy
komunálního odpadu v roce 2015 budou opět prováděny ve čtvrtek v sudé týdny. Žádáme
všechny, kdo odpady produkují a také odpady třídí, aby udržovali pořádek kolem sběrných
nádob na třídění, odpad řádně třídili a neukládali tento odpad kolem sběrných nádob.
Sběr obnošených oděvů, obuvi, hraček a textilu
Na návsi u autobusové čekárny je umístěn kontejner na sběr obnošených oděvů, obuvi,
hraček a textilu. Provoz a umístění kontejneru je na smluvním základě mezi společností
Revange, a. s. a obcí Mirošov. Občané mohou do kontejneru odkládat obnošené oděvy,
obuv, hračky a textil. Společnost Revange, a. s. zajistí svoz a provede roztřídění.
Použitelné věci poslouží pro účely charity. Provoz a umístění je bezplatné.
Oznámení MUDr. Lukáše Koutného
MUDr. Lukáš Koutný oznamuje, že ve dnech 29. až 31. 12. 2014 nebude ordinovat
v Bobrové a v Novém Městě na Moravě. Zastupuje ho MUDr. Pavel Hruška ve Strážku.
Dne 23. 12. 2014 nebude v ordinaci v Bobrové přítomna sestra k odběrům.
Upozornění pro vlastníky pozemků v katastrálním území Dolní Bobrová
V katastrálním území Dolní Bobrová byla provedena komplexní pozemková úprava a
z tohoto důvodu je nutné, aby vlastníci pozemků podali do 31. 1. 2015 nové přiznání
k dani z nemovitostí.

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 2015
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov
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