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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. 2020 OD 18,00 HOD. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

➢ program veřejného zasedání, 

➢ ověřovatele zápisu - pana Antonína Zdvořana a pana Radka Starinského, 

➢ roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Mířkov za rok 2019, 

➢ v rozdělení hospodářského výsledku MŠ Mířkov za rok 2019, 

➢ rozpočet Obce Mířkov na rok 2020 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 2021 - 2023 dle předloženého návrhu, který byl 

zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy, 
➢ žádost o bezúplatný převod pozemků dle § 7 odst.1/3 písm. d) zákona č. 503/2012 Sb., zákona o SPÚ na dále 

uvedené pozemky, 

 

Specifikace požadovaných pozemků: 

  

Obec 

 

Katastrální území 

Druh evidence  

Druh pozemku 

  
KN EN PK PP 

Jiné 

k.ú. 

 

  Parcelní č.  

Mířkov Mířkov st. 119 zastavěná plocha a nádvoří  

Mířkov Mířkov st. 120 zastavěná plocha a nádvoří 

Mířkov Mířkov st. 121 zastavěná plocha a nádvoří 

 

➢ zrušení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě schválené na VZ ZO dne 21. 10. 2019 usnesením 

č. 20191021/06/05, 

➢ uzavření smlouvy mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a Správou a 

údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň,      

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

➢ cenovou nabídku, podnikatele pana Zdeňka Janouška, IČO 65566971, se sídlem Studánka 184, 34701 

Tachov, na opravu svislé hydroizolace u bytového domu č. p. 55 a 57 v Mířkově, 

➢ pasport komunikací obce a pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce, 

zpracovaný společností PasProRea s.r.o., se sídlem Homole 198, 370 01 Homole, 

➢ přihlášení Obce Mířkov za člena honebního společenstva s budoucím názvem Honební společenstvo 

Semněvice. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

➢ zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov, 

➢ zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků MŠ Mířkov za rok 2019, a to bez námitek, 

➢ zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Obce Mířkov za rok 2019, a to bez námitek. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje: 

➢ starostku obce vyvěšením záměru prodat část pozemku parc. č. 1169 uvedené v geometrickém plánu 

pro rozdělení pozemku jako pozemek parc. č. 1169 díl „a“ v k.ú. Mířkov o rozloze 24 m2. Usnesení o 

schválení prodeje části pozemku bude přijato na následujícím zasedání. 

➢ starostku obce předložením řešení námitky zastupitelky Obce Mířkov na řádné plnění funkce člena 

zastupitelstva na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
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4. Zastupitelstvo obce souhlasí: 

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

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

➢ s prodejem části pozemku parc. č. 1169 v k.ú. Mířkov o rozloze 24 m2 uvedené v geometrickém plánu 

pro rozdělení pozemku jako pozemek parc. č. 1169 díl „a“ v k.ú. Mířkov, 

➢ aby honební pozemky ve vlastnictví Obce Mířkov byly připojeny ke společenstevní honitbě honebního 

společenstva s budoucím názvem Honební společenstvo Semněvice, 

➢ s projednáním způsobu vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

na příštím zasedání zastupitelstva obce 

 

 

 

 

 

V Mířkově dne 16. 3. 2020 

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: 16. 3. 2020    Sejmuto dne: 31. 3. 2020 

 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 16. 3. 2020    Zveřejnění ukončeno dne: 31. 3. 2020 


