Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice
konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 hodin starostkou obce Zdeňkou Vodolanovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o
Obcích č.273/2001 Sb., informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Miřejovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
1. 12. 2015 do 10. 12. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatelkami zápisu paní Hanu Mamičovou a paní Věru
Sojkovou a zapisovatelkou paní Naděždu Novákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice určuje ověřovatelkami zápisu paní Hanu Mamičovou a paní
Věru Sojkovou a zapisovatelkou paní Naděždu Novákovou.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Program:
1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Darovací smlouva – dětské hřiště od firmy Gardenline
4)
Schválení rozpočtu obce, rozpočtových změn a rozpočtu kraje

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Schválení OZV 2/2015
Poskytnutí dotace Obci Žalhostice – dojíždějící žáci
Darovací smlouva – Mikroregion počítač z roku 2007
Činnost obecního úřadu
Diskuze
Závěr

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Miřejovice schválilo program v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva v souladu s informací zveřejněné na úřední desce – příloha č. 1
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Schválení darovací smlouvy od firmy Gardenline na dětské hřiště
Předsedající uvítala zástupce firma Gardenline – pana majitele Náprstka a jednatele firmy p.
Krulicha. Majitel firmy předal starostce obce darovací smlouvu a certifikát k herním prvkům
na hřišti a uvedl, že firma si je vědoma, že svou činností zatěžuje životní prostředí obce , a
proto alespoň tímto darem obci pomáhá. Starostka oba dokumenty převzala a poděkovala za
dar s tím, že se budeme těšit na další spolupráci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje darovací smlouvu od firmy Gardenline- příloha č.
2
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Předsedající seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce na rok 2016, který byl vyvěšen dne 25.
11. 2015 a sejmut 10. 12. 2015. Požádala zastupitelstvo ke vznesení připomínek. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, proto dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2016 dle
ustanovení § 84 písm. b) zákona o obcích, který je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet
schvaluje bez výhrad.- příloha č. 3

Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Schválení rozpočtových změn
Předsedající seznámila ZO s návrhem rozpočtových změn za rok 2015 a požádala
zastupitelstvo ke vznesení připomínek. Vzhledem k tomu, že všechny změny zdůvodnila,
nebyly vzneseny žádné připomínky, proto dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje předložené rozpočtové změny bez připomínekpříloha č. 4
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Seznámení s rozpočtem Ústeckého kraje na rok 2016
Předsedající seznámila ZO s rozpočtem Ústeckého kraje na rok. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, tak dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice bere na vědomí rozpočet kraje, který byl vyvěšen na úřední
desce od 27. 11. 2015 a sejmut dne 14. 12. 2015 - příloha č. 5
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Schválení OZV č. 2/2015
Starostka seznámila ZO s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, kterou zastupitelstvo zvyšuje
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem k nákladům, které jsou přílohou vyhlášky, na
sběr odpadů bude poplatek zvýšen z dosavadních 420,- Kč na 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje OZV č. 2/2015 - příloha č. 5
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Schválení žádosti Obce Žalhostice na poskytnutí dotace

0

Starostka seznámila ZO se žádostí Obce Žalhostice na poskytnutí jednorázové dotace na
provoz školy v Žalhosticích a provoz školní jídelny v Žalhosticích. Z naší obce do spádové
školy v Žalhosticích dojíždějí dva žáci a proto navrhuje schválit dotaci dle přiložené žádosti
na provoz základní školy. Na provoz školní jídelny navrhuje neschválit žádost na výdaje na
školní jídelny, protože naši žáci se zde nestravují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje žádost Obce Žalhostice na poskytnutí jednorázové
účelové dotace na výdaje pro zajištění provozu základní školy dle přiložené žádosti. Toto
bude vyplaceno po uzavření veřejnoprávní smlouvy - příloha č. 6
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Miřejovice neschvaluje poskytnutí jednorázové dotace na výdaje pro
zajištění provozu školní jídelny základní školy Žalhostice - příloha č. 7
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Schválení darovací smlouvy Mikroregion
Starostka seznámila ZO darovací smlouvou z Mikroregionu. Obec přijala do provozu počítač
v pořizovací hodnotě 30 000,- Kč. V roce 2007, kdy byl dán do majetku obce. Nyní nám
Mikroregion tento počítač daruje v hodnotě 0 Kč. Obec tento dar přijímá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje darovací smlouvu od Mikroregionu. - příloha č. 8
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Činnost obecního úřadu
Starostka poděkovala zastupitelům za spolupráci v uplynulém 1. roce funkčního období.
Zhodnotila činnost za minulé období – co se v obci podařilo udělat. Zdařilé byly i kulturní
akce pořádané oú.
Informovala o zajištění zimní údržby. Zimní údržba bude prováděna jako loňský rok, tento
způsob se osvědčil.
Pan Pechr informoval – byla podána žádost na MZe na dotaci na kanalizaci. – žádost byla
přijata a obec má možnost získat až 80 000,- na jednoho připojeného občana

dále zastupitelé jednali o možnosti získat dotaci i z kraje – zde musíme ještě počkat, až
budeme mít vyčísleny celkové náklady na kanalizaci dle prováděcího projektu, který musí být
zpracován před získáním dotace. Obec nemá zájem investovat do rekonstrukce vodovodního
řadu. Pokud SVS chtějí opravu a rekonstrukci vody v Miřejovicích, tak to obec umožní.
-Starostka obce informovala o inventarizaci majetku obce za rok 2015. Inventarizační komise
bude pracovat v tomto složení: Václav Kopejtko, Ing. Alena Romová a Naděžda Nováková.
-Dále se zastupitelstvo dohodlo vydat záměr o prodeji pozemku u regulační stanice. Tento
záměr bude vypracován.
- Informace pro občany – možnost využívat možnosti kotlíkových dotací
- Informace o sociálních službách – Obec má podepsané memorandum s Městem
Litoměřice, a proto o nutné sociální služky bude žádat město
- Obec zažádala SÚS o opravu zrcadla na křižovatce na Hlinnou
- Informace o možnosti další finanční kompenzace od firmy Gardenline
K činnosti obecního úřadu nebyly vzneseny žádné připomínky a tak dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miřejovice schvaluje činnost obecního úřadu
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Diskuze
Paní Sojková – žádá občany o informace o původních obyvatelích obce
Paní Kopejtková – žádá o nápravu při výkopových pracích u paní Čechákové – starostka
slibuje nápravu - dopis
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila
v 19,00 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Program Zastupitelstva obce
Darovací smlouva - Gardenline
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočtové změny za rok 2015
Rozpočet kraje

7) OZV č. 2/2015
8) Žádost o dotaci od Obce Žalhostice – základní škola
9) Žádost o dotaci – školní jídelna
10) Darovací smlouva Mikroregion
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2015
Zapisovatel: Naděžda Nováková
Ověřovatelé: Hana Mamičová a Věra Sojková
Starostka:
Zdeňka Vodolanová

