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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV, KONANÉM DNE
17. 12. 2020 OD 18,00 HOD.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program veřejného zasedání,
 ověřovatele zápisu – pana Radka Starinského a pana Františka Janouška,
 bezúplatný převod/nabytí níže specifikovaných pozemků z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Obce Mířkov podle ust. § 7
odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Specifikace pozemků požadovaných pro převod podle § 7 odst. 2:
obec
katastrální území
druh
parcelní
druh pozemku
LV
evidence
číslo
Mířkov
Mířkov
KN
624/12
ostatní
plocha
/ 10002
silnice
Mířkov
Mířkov
KN
624/13
ostatní
plocha
/ 10002
ostatní komunikace
Mířkov
Mířkov
KN
627/17
ostatní
plocha
/ 10002
ostatní komunikace
Mířkov
Mířkov
KN
627/15
ostatní
plocha
/ 10002
ostatní komunikace
zapsané na výše uvedeném LV u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice,
 hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2020 v následujícím
složení,
Předseda: František Janoušek
Členové: Lucie Komárková, Jaroslav Úterský
 k zajištění plynulosti hospodaření obce následující pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.
 Měsíční příjmy a výdaje v době do schválení rozpočtu budou činit 1/12 skutečných příjmů a
výdajů roku 2020,
 Pravidly rozpočtového provizoria se bude hospodaření obce řídit do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2021,
 vyplacení mezd zaměstnanců a odměn zastupitelů za měsíc prosinec 2020 v měsíci prosinci 2020,
 úpravu rozpočtu obce – RO č. 4/2020, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a
výdajů do konce roku 2020,
 stanovení výše vodného a stočného v obci Mířkov od 1. 1. 2021, a to ve výši:
 vodné - 31,36 Kč za m3 bez DPH,
 stočné - 20,94 Kč za m3 bez DPH,
 Cenový výměr pro stanovení výše nájemného za hrobové místo na veřejných pohřebištích obce,
přičemž cena nájemného je stanovena od 1. 1. 2021 v následující výši.
1. Cena za pronajatou plochu pro hrobové místo činí: 10,- Kč / m2 pronajaté plochy / rok,
2. Cena za služby související s provozem veřejných pohřebišť činí: 100,- Kč / 1 hrobové místo / rok,
 vyplacení finanční odměny pro členku kulturní komise, paní Markétu Horáčkovou ve výši 4 000,- Kč
za aktivní činnost při zajišťování kulturního dění v obci.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov,
 oznámení firmy BYTES HT, spol. s r.o., která pro Obec Mířkov zajišťuje v jejích místních částech svoz
komunálního odpadu, o nevyhnutelném zvýšení ceny za jimi poskytované služby.
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3.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s prodejem části pozemku parc. č. 621/3 v k.ú. Mířkov o rozloze 329 m2 uvedené v geometrickém plánu
pro rozdělení pozemku jako pozemek parc. č. 621/3 v k.ú. Mířkov,
 s vyřazením poškozeného nebo opotřebovaného majetku uvedeném v příloze žádosti pí. Moniky
Šinálové, ředitelky MŠ Mířkov o vyřazení majetku z evidence MŠ.

4.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostku obce vyvěšením záměru prodat část pozemku parc. č. 621/3 uvedené v geometrickém plánu
pro rozdělení pozemku jako pozemek parc. č. 621/3 v k.ú. Mířkov o rozloze 329 m2. Usnesení
o schválení prodeje části pozemku bude přijato na následujícím zasedání.

V Mířkově dne 22. 12. 2020
Přehled usnesení a závěrů vyhotovil: Úterský Jaroslav

Miloslava Bílková
starostka Obce Mířkov v.r.

František Janoušek
místostarosta Obce Mířkov v.r.

Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce.
Vyvěšeno dne: 22. 12. 2020

Sejmuto dne: 6. 1. 2021

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.
Zveřejněno dne: 22. 12. 2020

Zveřejnění ukončeno dne: 6. 1. 2021
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