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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 

27. 2. 2019 OD 18,00 HOD. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

➢ program veřejného zasedání, 

➢ ověřovatele zápisu - pana Radka Starinského a pana Františka Janouška, 

➢ firmu Plzeňský lesprojekt, a. s. jako zhotovitele lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy 

Mířkov, 

➢ smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Mířkov s platností od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, 

➢ roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Mířkov za rok 2018, 

➢ rozdělení hospodářského výsledku MŠ Mířkov za rok 2018, 

➢ vytvoření fondu pro obnovu vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce, 

➢ kupní smlouvu o převodu nemovitosti na prodej části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1092/1, o 

výměře 26 m2, 

➢ rozpočet Obce Mířkov na rok 2019 dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn v souladu s platnými 

právními předpisy, přičemž závaznými ukazateli rozpočtu Obce Mířkov jsou paragrafy, 

➢ střednědobý výhled rozpočtu obce Mířkov na roky 2020 - 2022 dle předloženého návrhu, který byl 

zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy, 

➢ rozpočet příspěvkové organizace MŠ Mířkov na rok 2019 dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn 

v souladu s platnými právními předpisy, 

➢ střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Mířkov na roky 2019 - 2021 s následující 

úpravou oproti předloženému návrhu, který byl zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy,  

 

   Původní návrh                   Schválený návrh 

 

 

 

 

 

 

➢ firmu AXIOM engineering s.r.o. jako poskytovatele odborných služeb spojených s projekty revitalizace 

obecních nádrží nacházejících se místních částech Mířkov a Křakov, 

➢ smlouvy o poskytování odborných služeb při administraci projektů revitalizace vodních nádrží v obci 

Mířkov, k.ú. Mířkov p.č. 37 a k.ú. Křakov p.č. 29, 

➢ cenovou nabídku firmy ProVenkov, spol. s.r.o. na zpracování variantní studie odkanalizování obce 

Mířkov a místních částí Křakov a Nový Dvůr, 

➢ cenovou nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o. na realizaci výběrového řízení na nákup dopravního 

automobilu pro JSDHO a monitoring projektu (administrace řízení). 

 

 

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

 

 

3. Zastupitelstvo obce určuje: 

 

 

4. Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 

 

 

 

Výnosy celkem 1 780 000,- Kč 

- čerpání z fondu rezerv 80 000,- Kč 

Výnosy celkem 1 800 000,- Kč 

- čerpání z fondu rezerv 100 000,- Kč 

Náklady celkem 1 780 000,- Kč 

- opravy a udržování 80 000,- Kč 

Náklady celkem 1 800 000,- Kč 

- opravy a udržování 100 000,- Kč 
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5. Zastupitelstvo obce souhlasí: 

➢ s propachtováním pozemků uvedených v příloze žádosti firmy Václav Tureček o pachtovné pozemků ve 

vlastnictví obce, 

➢ s vyřazením poškozeného nebo opotřebovaného majetku uvedeném v příloze žádosti pí. Miluše 

Habartové, ředitelky MŠ Mířkov o vyřazení majetku z evidence MŠ, 

➢ s prodejem částí pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Mířkov uvedených v geometrickém plánu pro rozdělení 

pozemku jako pozemek parc. č. 1091/13 o rozloze 20 m2 a jako pozemek parc. č. 1091/14 o rozloze 9 

m2 v k.ú. Mířkov. 

 

 

6. Zastupitelstvo obce pověřuje: 

➢ starostku obce vyvěšením záměru propachtovat pozemky uvedené v příloze žádosti firmy Václav 

Tureček o pachtovné pozemků ve vlastnictví obce. Usnesení o schválení propachtování pozemků bude 

přijato na následujícím zasedání, 

➢ starostku obce vyvěšením záměru prodat části pozemku parc. č. 1092/1 v k.ú. Mířkov o rozloze 20 m2 a 

9 m2. Usnesení o schválení prodeje částí pozemku bude přijato na následujícím zasedání. 

 

 

7. Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

8. Zastupitelstvo obce stanovuje: 

 

 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

➢ zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov. 

 

 

 

V Mířkově dne 28. 2. 2019 

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: 4. 3. 2019  Sejmuto dne: 20. 3. 2019 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 4. 3. 2019 Zveřejnění ukončeno dne: 20. 3. 2019 


