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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 

25. 6. 2020 OD 18,00 HOD. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program veřejného zasedání, 

 ověřovatele zápisu - paní Lucii Komárkovou a pana Radka Starinského, 

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

Antonínem Lehnerem, nar. 22. 10. 988, bytem Mířkov 67, 346 01 Mířkov, o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti, jejímž předmětem je právo pana Antonína Lehnera umístit na pozemky 

ve vlastnictví obce kanalizační přípojku k novostavbě RD, 

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

Západočeským konzumním družstvem Sušice, IČO 000 31 968, se sídlem náměstí Svobody 135, 342 01 

Sušice, o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

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

firmou Zdeněk Janoušek, IČO 65566971, se sídlem Studánka 184, 347 01 Tachov, o dílo, které spočívá 

v provedení opravy svislé hydroizolace bytového domu č. p. 55 a č. p. 57 v Mířkově, 

 kupní smlouvu o převodu nemovitosti na prodej části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1169, o 

výměře 24 m2, 

 zařazení území Obce Mířkov do územní působnosti MAS Český les, z. s. na programové období 2021 – 

2027, 

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

společností PasProRea s.r.o., IČO 02343100, se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, o dílo, které 

spočívá v dodávce a montáži svislého dopravního značení, 

 vyúčtování z provozování vodovodu a ČOV v obci Mířkov za rok 2019 společností PRAVES,         

spol. s r.o., 

 úhradu ztráty z provozování vodovodu a ČOV v obci Mířkov za rok 2019 společnosti PRAVES,     

spol. s r.o. ve výši 85 847,- Kč s DPH, 

 celoroční hospodaření Obce Mířkov za rok 2019, které bylo souhrnně zpracováno do Závěrečného účtu, 

dle předloženého návrhu, a to bez výhrad, 

 roční účetní závěrku Obce Mířkov za rok 2019, 

 úpravu rozpočtu obce – RO č. 1/2020, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a 

výdajů do konce roku 2020. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov, 

 zprávu o omezení provozu MŠ Mířkov a jejím uzavření v měsíci červenci a srpnu 2020, a to bez 

námitek, 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Mířkov za rok 2019, a to bez námitek, 
 stanovisko starostky obce k námitce na řádné plnění funkce člena zastupitelstva vznesené zastupitelkou obce 

na minulém zasedání ZO, a to bez námitek. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 starostku obce vyvěšením záměru bezúplatně převést pozemek parc. č. 627/19 v k.ú. Mířkov o výměře 

929 m2. Usnesení o schválení o bezúplatném převodu pozemku bude přijato na následujícím zasedání. 

 

4. Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 627/19 v k.ú. Mířkov o výměře 929 m2, který se nachází  

pod stavbou silnice III/2008. 
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V Mířkově dne 26. 6. 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: 26. 6. 2020     Sejmuto dne: 13. 7. 2020 

 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 26. 6. 2020     Zveřejnění ukončeno dne: 13. 7. 2020 


