
Obec Mirošov, okr. Žďár nad Sázavou 

„OBECNÍ ZPRAVODAJ“ č. 45 

Vydáno v Mirošově dne 22. 12. 2022 

 

Vážení a milí spoluobčané chci Vám touto cestou 

poděkovat za hlasy a projevenou důvěru v podzimních 

komunálních volbách. Na Novoměstsku jsme byli mezi 

obcemi s největší účastí - 69,72 %.   

 Zastupitelstvo obce je nyní 7 členné:                                

Tomková M. – starostka                                                  

Dvořáček J. – místostarosta                                   

zastupitelé: Štursa M., Srna P., Mičínová V., Jandl V.,            

Havelková M. – zároveň i účetní obce 

Také Vám chci poděkovat za peněžní dary na opravu 

křížků. Tento projekt mě opravdu moc mile překvapil, 

vůbec jsem neočekávala takovou ochotu a takový počet 

zúčastněných. V programu Darujme,cz. se celkem vybralo 

48.119,- Kč. Od nadace Via jsme získali celkem 40.000,- 

Kč, a obec Mirošov zaplatila 19.680,- Kč. Celková částka 

za opravu 4 křížků, nového kovového plotu, lavečky a 

zeleně byla 107.799,- Kč. 

Děkuji.    

                                                                                       Tomková M.- starostka  



 

➢ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že ponechá výši poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 

stejný jako v letošním roce i přesto, že se náklady mírně 

zvýšily. V příštím roce se ale zřejmě trochu zdražit bude 

muset, TS Bystřice nad P. zvednou cenu na dopravě a zvýší 

se i cena za uložení, ale také se zvýšilo množství a tím 

pádem i náklady na odvoz odpadů ze sběrného dvora v 

Bobrové. Obec objednává velkoobjemový kontejner 1x 

ročně, je to pro některé nedostačující, ale zase by nebylo 

spravedlivé, aby na to dopláceli všichni ostatní, takže se na 

to zaměříme a pokud se nějak výrazně zvýší množství 

odvezeného odpadu, budeme nuceni pravděpodobně tuto 

službu zpoplatnit. 

Náklady za svoz a uložení odpadů do listopadu:  

 r. 2021       Kč r. 2022      Kč 

komun. odp. 85 480,- 87 542,- 

plast 21 599,- 25 116,- 

papír 9 660,- 6 720,- 

sklo 7 937,- 9 575,- 

bio odp. 20 724,- 30 848,- 

Sběrný dvůr 12 901,- 33 655,- 

velkoobj. kont. 6 171,- 6 300,- 

celkem 164 472,- 199 756,- 

Odměny -45 340,- -55 636,- 

poplatky -53 400,- -53 400,- 



ztráta v r. 2021   -65 732,- Kč                                                                  

ztráta v r. 2022   -90 720,- Kč                                                       

 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ 

TŘÍDÍ. 

TŘÍDIT MÁ SMYSL! 

 

 

➢ KANALIZACE A ČOV 

V průběhu letošního roku bylo opět několikrát injektováno 

ve vadných šachtách na náklady zhotovitele stavby SPH, 

ale injektáž zřejmě není způsob vyřešení našeho problému 

vadných šachet, protože nátok se opět zvýší se zvýšením 

hladiny spodní vody a utvoří se nové praskliny. V červnu 

nám Vodohospodářské stavby Žďár nad Sázavou 

zpracovali stavebně - technické posouzení námi vybraných 

šachet a došli k závěru, že 8 šachet z 9 je v kritickém stavu, 

tudíž máme uvažovat o úplném vyměnění. Firma SPH jako 

další postup navrhla vykopání odtokové drenáže 

z problematických míst. S tím zastupitelstvo nesouhlasilo 

z důvodu, že by to byl zásah do stavby bez povolení úřadů. 

Obec oslovila právní kancelář, zabývající se 

vodohospodářskými stavbami. Prozatím shromažďujeme 

materiály na posouzení advokátem a začátkem příštího 



roku budeme snad mít jasno, jaké máme možnosti a zda 

s námi bude i nadále firma SPH nějakým způsobem 

spolupracovat. Jinak by nám bohužel zbyla pouze možnost 

vyměnit šachty z obecních peněz. 

 

➢ VODOVOD 

V letošním roce byla naše obec prvním rokem 

provozovatelem obecního vodovodu, proto byl tedy tento 

rok takový zkušební, co se odečtů a fakturace týče, tímto 

se tedy omlouváme za nedorozumění, ke kterým u 

některých obyvatel došlo. V příštím roce to snad už bude 

bez problémů. Odečty bude provádět p. Brožová 4x ročně, 

na každém odběrném místě, bez ohledu na výši odběru. 

Pro rok 2023 bude cena vodného a stočného stanovena 

počátkem roku a schválena zastupitelstvem obce na 

příštím zasedaní.  

Dle plánu financování tento rok bude na účet převedena 

částka 200 000,- Kč + 136 026,53 Kč vrácení částky, která 

byla vyčerpána na opravu splaškové kanalizace. 

Zůstatek na účtu fondu s již převedenou částkou je nyní 

937.803,- Kč. 

Technické zajištění provozu vodovodu provádí dle dohody 

s městysem Bobrová pan Broža. V případě poruchy volejte 

na tel. číslo: 606 029 115 

 

Poslední odečety vodoměrů v tomto roce budou provedeny 

během příštího týdne. 

 



➢ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYS. 

 

V letošním roce v rámci programu byla opravena část 

střechy na budově OÚ firmou Pečínka L., Bobrová, za 

cenu 258. 189,- Kč, z toho dotace 127 000,- Kč 

z programu POVV na rok 2022. 

 

Zastupitelstvo schválilo zařadit do programu POVV pro 

rok 2023 opravu části obecní komunikace (za Kupkovými) 

p. č. 2571 firmou Colas CZ. Odhadovaná cena je 450 000,- 

Kč. Žádost o dotaci bude podána v únoru a realizace 

proběhne během letních měsíců. 

 

 

➢ MAJETEK OBCE 

Při záměru opravit drobné sakrální stavby v obci bylo při 

inventuře zjištěno, že 4 křížky a kaplička na katastrálním 

území obce Mirošov nejsou evidovány jako majetek obce. 

Na základě darovacích smluv potomků dřívějších majitelů 

byly tyto stavby zaevidovány jako obecní majetek, každá 

v hodnotě 1,- Kč. Jedná se o křížky Mahlův, Havelkův, u 

Doubravských, Štursův a kaplička. 

 

V LETOŠNÍM ROCE BYLO POŘÍZENO: 

 

- traktůrek na sečení travnatých ploch značky Seco Starjet 

za cenu 179.900,- Kč  (použitá sekačka zn. Husqvarna 

byla prodána za cenu 30 000,- Kč firmě, která nám 

traktůrek dodala). 

 



- párty stan, cena 27.549,- Kč. 

 

-osvětlení na vánoční stromek cena 11 939,- Kč. 

 

- tiskárna do kanceláře OÚ za cenu 13.019,- Kč. 

 

-prolézačka pro děti za cenu 55.000,- kč 

 

➢ PRÁCE PROVEDENÉ 

V jarních měsících byla vymalována panem Nevoralem 

kulturní místnost a opravené židle, cena byla i 

s materiálem celkem 17 347,- Kč. 

Oprava mostku přes Mirošovský potok (na Ulici) byla 

provedena firmou Prostřední L., Bobrová, ve dvou etapách 

za cenu 207.515,- Kč. 

Čekárna na Rozcestí byla zhotovena za cenu 58.776,- Kč, 

(stavební práce 20.326,- Kč, kovová konstrukce 14.950,- 

Kč, opláštění dřevem 23.500,- Kč). 

Oprava rybníku Návesník byla provedena firmou Starý V., 

Bobrová, za cenu 359.307,- Kč, a nákup materiálu od 

firmy COLAS. CZ byl za cenu 243 593,93,- Kč (727,65 

tun). 

Byl proveden nátěr čekárny na návsi a nátěr obecní 

kůlny. 



➢ PRÁCE PLÁNOVANÉ 

Ovocná alej – žádost o dotaci na výsadbu dřevin u SFŽP 

byla přiznána ve výši 247 222,22,- Kč, míra podpory činí 

100 %.  Avšak pro nedostatek sazenic malého vzrůstu, kdy 

bylo plánované sázení s pomocí dobrovolníků, budou 

dodány stromky již vzrostlejší s balem. Proto výsadbu 

provede společnost Natura Verde v jarních měsících 

příštího roku. 

 

Dosypání kameniva u přepadu rybníka Návesník. 

 

Oprava lesních cest po těžbě dřeva. 

 

Oprava obecní komunikace za Kupkovými. 

 

 

 

BUDEME RÁDI I ZA VAŠE NÁPADY A 

PŘIPOMÍNKY 

 

 

  



➢ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM  
 

Zastupitelstvo obce schválilo za rok 2022: 

-Portimo, o.p.s., Nové Město na Moravě, příspěvek na 

financování sociální služby-osobní asistence ve výši 

8 000,- Kč.                                                                    

-Domácí hospic Vysočina o.p.s., Nové město na Moravě 

finanční dar na činnost hospice ve výši 8 000,- Kč 

-Diakonie ČCE, středisko Myslibořice příspěvek                      

na výstavbu domova pro seniory v Novém Městě na Mor. 

ve výši 5 000,- Kč.                                                          

➢ ZMĚNA DODAVATELE ENERGÍ 

Z důvodu ukončení smluv k 31. 12. 2022 s dřívějším 

dodavatelem energií, Pražská Plynárenská, který nám 

oznámil, že nebude v příštím roce smlouvy s obcí uzavírat, 

se podařilo uzavřít nové smlouvy od 1. 1. 2023 a to s ČEZ. 

 

➢ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ 

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2022 

Přezkoumání bylo provedeno 8. 6. 2022 a při přezkoumání 

byly zjištěny chyby a nedostatky, které jsou pouze 

formálního rázu a nemají vliv na hospodaření obce a byla 

provedena náprava těchto chyb a nedostatků.                                                

Dílčí přezkoumání za rok 2022 bylo provedeno dne 21. 11. 

2022 a při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 



 



 



➢ SMĚRNICE PRO OBČANSKÉ 

ZÁLEŽITOSTI 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2022 byla 

schválena nová SMĚRNICE PRO OBČANSKÉ 

ZÁLEŽITOSTI s platností od 1. 1. 2023 a to: 

- Narození nového občana – finanční dar v hodnotě 

3.000,- Kč a květiny 

- Věcný dar (kniha, poukaz) v hodnotě 500,- Kč a květiny 

při výročí 65, 70, 75, 80 let a každý další rok 

 

➢ COOP 

 

Na základě podepsané smlouvy ze dne 1. 7. 2019 družstvo 

COOP Velké Meziříčí zaslalo faktury za rok 2021 na 

proplacení: 

- telefon                                      6 338 ,- Kč 

- doúčtování zisku                    26 686,-  Kč 

- ostatní provozní náklady          2 680,-  Kč 

- Celkové náklady                     35 704,-  Kč  

 

➢ ZVÝŠENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ                                                                                                                                             

 

Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků byly 

navýšeny o 10 % s účinností od 1. 1. 2023. Členové 

zastupitelstva možné navýšení odměn členů zastupitelstva 

projednali a s navýšením nesouhlasí.                                                                                                                                                                                                                                                                

 



➢ PREZIDENTSKÉ VOLBY                                                                                                                                                          

Volba prezidenta ČR se bude konat ve dnech 13. a 14. 1. 

2023, případně 2. kolo ve dnech 27. a 28. 1. 2023. Pro 

tyto volby je stanoven 1 volební okrsek, volební komise 

bude 5. členná. Volební místnost bude v kanceláři 

obecního úřadu. 

 

 

➢ DOKTOŘI A LÉKÁRNA BOBROVÁ 

MUDr. Zuzana Kozárová                                                        

29. -30. 12.2022 – ZAVŘENO 

MUDr. Václav Derner                                                    

29. 12. 2022 – ZAVŘENO 

Výdejna léků Bobrová                                                         

29. - 30. 12.2022 - ZAVŘENO 

 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A 

DO ROKU 2023 PŘEJEME HLAVNĚ PEVNÉ 

ZDRAVÍ, HEZKÉ RODINNÉ A PŘÁTELSKÉ 

VZTAHY, USKUTEČNĚNÉ PLÁNY A UCHOVÁNÍ 

SI POZITIVNÍHO VNÍMÁNÍ SVĚTA 

 


