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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 

19. 6. 2018 OD 18,00 HOD. 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 program veřejného zasedání, 
 ověřovatele zápisu - pana Františka Janouška a pana Antonína Zdvořana, 
 vyúčtování z provozování vodovodu v obci Mířkov za rok 2017 společností PRAVES, spol. s r.o., 
 úhradu ztráty z provozování vodovodu v obci Mířkov za rok 2017 společnosti PRAVES, spol. s r.o. ve výši 72 475,05 Kč 

bez DPH, 
 uzavření Kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 801 v k. ú. Křakov za částku 776 200,- Kč, která bude hrazena ve 

dvou splátkách, 1. do 15 dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy 
do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího ve výši 388.100,- Kč a 2. do 30. 4. 2019 taktéž ve výši 388.100,- Kč, 

 roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Mířkov za rok 2017, 
 rozdělení hospodářského výsledku MŠ Mířkov za rok 2017, 
 celoroční hospodaření Obce Mířkov za rok 2017, které bylo souhrnně zpracováno do závěrečného účtu, dle předloženého 

návrhu, a to bez výhrad, 
 roční účetní závěrku Obce Mířkov za rok 2017, 
 úpravu rozpočtu obce – RO č. 1, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a výdajů do konce roku 

2018, 
 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2016 na zhotovení stavby „Mířkov 

kanalizace a ČOV“, 
 přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Mířkov ve výši 10 500,- Kč, jejíž 

poskytnutí schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 731/18, z 
dotačního titulu „2017 Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů“, na nové oplocenky chránící lesní 
porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin, 

 přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Mířkov ve výši 22 272,- Kč, jejíž 
poskytnutí schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, z 
dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“, na nákup věcného vybavení pro JSDHO Mířkov. 

 
 

2. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 se směnou pozemků uvedených v žádosti státního podniku Lesy České republiky, s.p., avšak za předpokladu, že směna 

pozemků parc. č. 751/5, 751/3 a 1000/2 v k.ú. Mířkov bude důkladně smluvně ošetřena. 
 
 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 zastupitelstvo Obce Mířkov pověřuje starostku obce vyvěšením záměru směnit pozemky uvedené v žádosti státního 

podniku Lesy České republiky, s.p. na úřední desce. Usnesení o schválení směny pozemků bude přijato na následujícím 
zasedání. 

 
 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov, 
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet DSO pro odpadové hospodářství LAZCE za rok 2017,  
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Mířkov za rok 2017. 

 
 

V Mířkově dne 20. 6. 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: 25. 6. 2018  Sejmuto dne: 10. 7. 2018 
 
Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 
Zveřejněno dne: 25. 6. 2018  Zveřejnění ukončeno dne: 10. 7. 2018 


