Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 15
Vydáno v Mirošově dne 20 . 5. 2008

•
Zastupitelstvo obce Mirošov na svém zasedání dne 22. 1. 2008 rozhodlo na základě
schválených kritérií o přidělení obecních bytů:
1. Byt č. 1 (dvoupokojový)
Jitka Zahradníková
2. Byt č. 2 (jednopokojový)
Jaromír Krajíček
3. Byt č. 3 (dvoupokojový)
Štěpánka Maršálková
Žádost o závěrečné vyhodnocení včetně materiálů požadovaných SFRB, které byly přílohami
žádosti, byly předány prostřednictvím pracovníka odboru regionálního rozvoje MěÚ Nové
Město na Moravě p. Dobiáše do Prahy na SFRB. Všechny termíny byly splněny.
•
Projekt „Líbí se nám v knihovně v obci Mirošov“ podporovaný z Fondu Vysočiny byl
zahájen v měsíci prosinci 2007 a ukončen 19. 2. 2008 vypracováním závěrečné zprávy a
vyúčtování, které bylo odesláno na Kraj Vysočina. Celkové náklady na projekt činily 48 003,Kč, z toho dotace v Fondu Vysočiny 33 392,- Kč. Termíny pro realizaci a vyhodnocení
projektu byly dodrženy.
•
Plán akcí obce Mirošov na rok 2008
1. Příprava stavby splaškové, dešťové kanalizace a ČOV
a) Projektová dokumentace pro účely územního řízení, smlouvy o smlouvě budoucí
s vlastníky pozemků, územní řízení – územní rozhodnutí. Cena dle dohody 90 000,- Kč
b) Vypracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na MŽP
c) Projektová dokumentace pro účely stavebního řízení – stavební povolení
2. Oprava obecní komunikace na parcelách č. 101, 102 a část 325 s asfaltovým
povrchem. Plocha celkem cca 360 m2. Tato akce byla zařazena do programu POVV.
Požadovaná dotace 140 000,- Kč, vlastní náklady 100 000,- Kč.
3. Oprava chodby přízemí budovy Oú
Dle požadavku HZS je nutné vyměnit stávající dveře do prodejny, sklepa a kulturní
místnosti za dveře protipožární. Bude položena nová dlažba a provedena oprava
vnitřních omítek. Předpokládaná cena 30 000,- Kč.
4. Oprava pomníku padlých v 1. sv. válce
Oprava podezdívky a plotu. Maximální výše příspěvku ze strany kraje Vysočina činí
15 000,- Kč, celkové náklady cca 25 000,- Kč.
5. Nákup pozemku p. č. 2117 v k. ú. Mirošov pro účel vybudování víceúčelového
dětského hřiště. Cena cca 40 000,- Kč
6. Nákup komunální mechanizace – údržba zelených ploch obce, suchých poldrů,
interakčních prvků
Nákup Husqvarna Rider 15 V2 AWD. Náklady cca 200 000,- Kč
•
Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2008
Rozpočet dle paragrafů rozpočtové skladby
Rozpočtové příjmy:
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Rozpočtová skladba
1111
1112
1121
1211
1337
1511
1361
1341
1345
4112
2119
2343
3612
6310
2341
3429
6409
1032
4116
4129
3613
3724
Příjmy celkem

Název
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komun. odpadu
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity
Neinvestiční příspěvek státní správy
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Příjem z bytového hosp.
Příjmy z úroků
Vodní díla
Zájmová činnost
Dividendy
Les
Úřad práce
Neinvestiční příspěvek JMP
Pronájem ost. nemovitostí
Využívání a zneškodňování nebezp. odpadu

Zapojení zůstatku účtu

Kč
256 000,25 000,285 000,370 000,67 000,180 000,600,1 100,2 200,7 200,105 000,117 000,1 500,4 500,3 000,25 000,150 000,84 000,11 000,18 000,8 000,1 721 100,148 152,73

Rozpočtové výdaje:
Rozpočtová skladba

Název

Kč

1032
2212
2219
2221
2310
2321
2322
2341
2342
3113
3314
3399
3429
3612
3631
3633
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6310

Les
Údržba ostatních komunikací
Opravy a údržba
Doprava
Pitná voda
Provoz ČOV
Kanalizace ČOV
Vodní díla
Protierozní ochrana
Základní škola
Knihovna
Sbor pro občanské záležitosti
Zájmová činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
Sběr a odvoz komunálního odpadu
Sběr a odvoz ostatního odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů

80 000,8 000,100 000,10 000,9 000,12 000,45 000,6 000,12 000,100 000,55 000,7 000,4 000,30 000,
60 000,38 000,240 000,8 000,60 000,30 000,15 000,1 500,219 200,430 700,15 000,-

5329
-
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8124
3326
Výdaje celkem

Splátka úvěru
Oprava pomníku

6409

Rezerva

-

182 400,10 000,1 787 800,81 400,-

Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov byl vypracován ve spolupráci s finančním výborem
zastupitelstva obce dne 8. 2. 2008.

•
Závěrečný účet hospodaření obce Mirošov za rok 2007 byl schválen zastupitelstvem dne
22. 4. 2008
Obec Mirošov hospodařila do schválení rozpočtu obce na základě rozpočtového
provizória schváleného dne 12. 12. 2006. Rozpočet na rok 2007 byl schválen na zasedání
zastupitelstva obce dne 6. 2. 2007 v celkové výši příjmů 2 432 800,- Kč, výdajů 2 432 800,Kč a finanční rezervy 147 000,- Kč. K 31. 12. 2007 byl skutečný stav příjmů 2 574 483,- Kč,
výdajů 2 756 646,- Kč.
Během roku přijalo obecní zastupitelstvo celkem 4 rozpočtová opatření. Jednalo se
především o dotace, které nebyly v rozpočtu a dále o přesuny mezi paragrafy a položkami.
Na základě příkazu starosty obce byla provedena inventarizace majetku, závazků a
pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou
v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.
Obec neprovozuje hospodářskou činnost, neprodávala majetek obce.
V roce 2007 obec Mirošov přijala dotaci:
- aktivní politika zaměstnanosti od Úřadu práce ve výši
- příspěvek od Krajského úřadu Vysočina na opravu
„Zvoničky sv. Petra a Pavla“
skutečné náklady
- úprava prostranství okolo budovy Oú (POV)
skutečné náklady
- adaptace podkroví budovy č. p. 27 – dotace ze SFRB
čerpání úvěru od Čs. spořitelny
- systém sběru a třídění odpadu
skutečné náklady

84 000,- Kč
9 600,- Kč
34 768,- Kč
105 000,- Kč
244 066,- Kč
750 035,- Kč
350 000,- Kč
28 680,- Kč
48 584,- Kč

Stavy finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2007:
KB Žďár nad Sázavou
148 152,73 Kč
Úvěr Čs. spořitelna
439 094,70 Kč
Čs. spořitelna Žďár nad Sázavou
19 289,60 Kč
Úvěr u KB na plynofikaci byl splacen 8/2007
Dne 25. 2. 2008 byl proveden pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkum
hospodaření obce s tímto závěrečným vyjádřením:
„Při přezkoumání hospodaření obce Mirošov za rok 2007 bylo zjištěno porušení
§17,odst.6 a §22,odst.3 zák.č.250/2000Sb. Důvod: Závěrečný účet obce za r. 2006 byl mylně
nejdříve schválen zastupitelstvem obce a poté zveřejněn na obecní vývěsce. Správně měl
být nejdříve zveřejněn a poté schválen zastupitelstvem obce.
Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce ze dne 26. 2. 2008, plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (Výkaz
FIN 2-12), hospodaření s majetkem (rozvaha), vyúčtování finančních prostředků ke státnímu
rozpočtu a rozpočtům krajů. Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední
hodiny.
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Příprava kanalizace a ČOV
Obec podala žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad a odbor životního
prostředí. S vlastníky pozemků jsou připravovány smlouvy o smlouvě budoucí. Pro
inženýrské práce, vypracování žádosti o dotaci a zajištění dotace byla vybrána firma DAD
PROGRAMINVEST, s. r. o., Inženýrská a investorská spol., Senovážné náměstí 6, 110 00
Praha 1.
•
Informace pro účastníky dětského výletu k MDD
Dětský výlet se uskuteční v neděli dne 1. 6. 2008. Děti včetně svého doprovodu se
sejdou v 11.45 h u autobusové zastávky v obce, kam bude přistaven autobus. Tam jim budou
sděleny aktuální informace a předán doklad o zaplacení vstupného. Všechny děti včetně
doprovodu (rodiče, příp. jiné osoby) mají dopravu a vstupenky zdarma. Ve 12.00 h odveze
autobus účastníky výletu do Dolní Rožínky, kde navštíví strašidelný zámek Draxmoore. Poté
je autobus odveze na parkoviště westernového městečka Šiklův Mlýn, odkud přejdou do
areálu městečka, kde bude probíhat program k příležitosti svátku dětí. Ve 14 h vystoupí
známá a oblíbená zpěvačka Ewa Farná. Předpokládaný odjezd z parkoviště domů je v 16.30 h.
Doporučení: děti vybavte jmenovkou s místem bydliště.
•
Dětské závody v rybolovu na obecním rybníku Návesník se uskuteční v neděli dne 8.
6. 2008. Soutěžit budou děti v 1. kategorii do 10 roků a v 2. kategorii nad 10 roků věku.
Program: 7.30 h losování stanovišť, 8.00 h zahájení závodu, 11.00 h ukončení závodu,
vyhodnocení úlovků, vyhlášení výsledků a předání cen.
Startovné 30,- Kč při zápisu.
Pravidla závodu:
1. Každý účastník chytá na 1 prut.
2. Není dovoleno chytat na plovoucí návnadu.
3. Druh návnady není stanoven.
4. Měřit a zapisovat na kartu se bude každý ulovený kus.
5. Každý účastník závodu musí mít dozor dospělé osoby.
6. Dospělá osoba může pomoci pouze při nahazování.
Hodnocení
1. Hodnotí se součet délek ulovených a zapsaných ryb.
2. Vítězem se stává účastník s největším součtem délek ulovených ryb.
3. Vítězové jednotlivých kategoriích obdrží ceny za 1., 2. a 3. místo (jednoho kapra a
diplom).
K účasti na závodech zveme všechny děti do 15 let (2008).
•
Žádáme občany a chalupáře, aby při likvidaci PET lahví tyto láhve řádně mačkali a
v pytlích k tomu určených (nikoliv volně) je ukládali na místo k tomu určené před místní
prodejnou. Zmačkaných PET lahví se vejde do pytle podstatně více, tím dochází k menší
spotřebě pytlů (cena 1 ks pytle je 3,50 Kč) a tím také ke snížení nákladů.
Do kontejnerových nádob určených ke třídění odpadu ukládejte pouze druhy odpadu
vyznačené na kontejnerech. Igelitové tašky a obaly ukládejte do pytlů společně s PET
láhvemi.
•
Upozorňujeme občany a chalupáře na povinnost uhrazení poplatku za sběr, svoz a
likvidaci odpadu. Ti, kteří dosud poplatek neuhradili a neučiní tak do 30. 6. 2008, vystavují se
nebezpečí sankcí dle obecně závazné vyhlášky obce Mirošov č. 1/2007.
•
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