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P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  A  Z Á V Ě R Ů  
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV, KONANÉM DNE 

11. 12. 2018 OD 18,00 HOD. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program veřejného zasedání, 

 ověřovatele zápisu - pana Antonína Zdvořana a paní Lucii Komárkovou, 

 jednací řád zastupitelstva Obce Mířkov, 

 Plán společných zařízení v katastrálním území Křakov, který byl vyhotoven firmou GEOREAL spol. s r.o. v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov, 

 priority plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov takto: 

1) polní cesta VC2-R, 

2) Polní cesta VC4-R, 

 vyhotovitele (pořizovatele) zprávy o uplatňování územního plánu Mířkov, Městský úřad Horšovský Týn, odbor 

výstavby a územního plánování, 

 hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2018 v následujícím složení. 

 Předseda: František Janoušek 

 Členové: Lucie Komárková, Jaroslav Úterský, 

 k zajištění plynulosti hospodaření obce následující pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. 

 Měsíční příjmy a výdaje v době do schválení rozpočtu budou činit 1/12 skutečných příjmů a výdajů roku 

2018. 

 Pravidly rozpočtového provizoria se bude hospodaření obce řídit do doby schválení rozpočtu obce na 

rok 2019, 

 vyplacení mezd zaměstnanců a odměn zastupitelů za měsíc prosinec 2018 v měsíci prosinci 2018, 

 úpravu rozpočtu obce – RO č. 2/2018, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a výdajů do 

konce roku 2018, 

 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace Obce Mířkov na roky 2019 – 2028 zpracovaný provozovatelem 

vodovodu a splaškové kanalizace v obci, společností PRAVES, spol. s r.o., 

 stanovení výše vodného a stočného v obci Mířkov od 1. 1. 2019, a to ve výši: 

 vodné - 31,50 Kč za m3 včetně DPH, 

 stočné - 21,- Kč za m3 včetně DPH, 

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, kterou Lesy České republiky, s.p. zřizují ve prospěch Obce Mířkov právo, 

na pozemku p.č. 1130/1 v k.ú. Mířkov, zřízení a provozování kanalizačního vedení, včetně údržby a oprav, 

 pronájem volného bytu v bytovém domě v Mířkově, čp. 56 panu Janu Kopperbergovi, dat. nar. 23. 11. 1994, 

bytem Mířkov 55. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
 v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Mířkov. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce určuje: 
 zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Mířkov, dle 

příslušných ustanovení stavebního zákona, paní Miloslavu Bílkovou, starostku obce. 

 

4. Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 
 s vybudováním dětského hřiště v obci Mířkov. 

 

 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 s prodejem části pozemku parc. č. 1092/1 v k.ú. Mířkov o rozloze 26 m2 uvedeném v geometrickém plánu pro 

rozdělení pozemku jako pozemek parc. č. 1092/3 v k.ú. Mířkov. 

 

 

6. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
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 starostku obce vyvěšením záměru prodat část pozemku parc. č. 1092/1 v k.ú. Mířkov o rozloze 26 m2. Usnesení o 

schválení prodeje části pozemku bude přijato na následujícím zasedání. 

 

 

7. Zastupitelstvo obce ukládá: 
 starostce obce předat pořizovateli, Městskému úřadu Horšovský Týn, odboru výstavby a územního plánování, 

žádost o zajištění pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Mířkov. 

 

 

8. Zastupitelstvo obce stanovuje: 
 svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu v následující výši: 

 

Vykonávaná funkce Výše měsíční odměny 

starosta 23 432,- Kč 

místostarosta 14 763,- Kč 

předseda výboru 2343,- Kč 

člen zastupitelstva 1172,- Kč 

 

Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce 

bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov, 

 návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko na 

roky 2020 - 2021, 

 návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok 2019. 

 

 

 

V Mířkově dne 14. 12. 2018 

Přehled usnesení a závěrů vyhotovil: Úterský Jaroslav 

 

 

 

 

 

      Miloslava Bílková             František Janoušek 

 starostka Obce Mířkov, v.r.     místostarosta Obce Mířkov, v.r. 

 

 

 

 

 

 
Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce. 

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2018  Sejmuto dne: 29. 12. 2018 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 14. 12. 2018 Zveřejnění ukončeno dne: 29. 12. 2018 


