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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 

15. 10. 2020 OD 18,00 HOD. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program veřejného zasedání, 

 ověřovatele zápisu – paní Lucii Komárkovou a pana Antonína Zdvořana, 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020, uzavřené dne 30. 7. 2020 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, který spočívá v provedení požadovaných víceprací na opravě svislé hydroizolace 

bytového domu č. p. 55 a č. p. 57 v Mířkově dle položkového rozpočtu, který tvoří jako příloha nedílnou 

součást tohoto dodatku, 

 úpravu rozpočtu obce – RO č. 3/20, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a výdajů 

do konce roku 2020, 

 obecně závaznou vyhlášku Obce Mířkov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, 

 obecně závaznou vyhlášku Obce Mířkov č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

 obecně závaznou vyhlášku Obce Mířkov č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce 

Mířkov, 

 obecně závaznou vyhlášku Obce Mířkov č. 4/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a 

způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Obce Mířkov, 

 prodej 2 000 ks použitých střešních tašek panu Jaroslavu Úterskému, trv. bytem Mířkov 48, za cenu 3 000,- 

Kč vč. DPH, 

 cenovou nabídku na servis úpravny vody v Mířkově, 

 změnu vedení obecní kroniky, která spočívá v digitálním zpracování a následném vedení v tištěné podobě, 

 zpracování obecních kronik z minulých let do digitální podoby, 

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

společností AXIOM engineering s.r.o., IČO 28855230, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, na 

zabezpečení výběrového řízení včetně vyhotovení kompletní zadávací dokumentace na výběr zhotovitele 

stavby „MVN Mířkov p.p.č. 37, 1091/1 – revitalizace obecního rybníka“, dopracování projektové 

dokumentace do stupně pro provedení zmiňované stavby a podání do dotačního programu MZe, 

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

společností AXIOM engineering s.r.o., IČO 28855230, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, na 

zabezpečení výběrového řízení včetně vyhotovení kompletní zadávací dokumentace na výběr zhotovitele 

stavby „MVN Křakov p.p.č. 29, 768/1 – revitalizace obecního rybníka“, dopracování projektové 

dokumentace do stupně pro provedení zmiňované stavby a podání do dotačního programu MZe. 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov. 

 

 

V Mířkově dne 22. 10. 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: 22. 10. 2020     Sejmuto dne: 6. 11. 2020 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 22. 10. 2020     Zveřejnění ukončeno dne: 6. 11. 2020 


