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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV, KONANÉM DNE
23. 3. 2021 OD 17,00 HOD.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program veřejného zasedání,
 ověřovatele zápisu - pana Františka Janouška a pana Antonína Zdvořana,
 roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Mířkov za rok 2020,
 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Mířkov za rok 2020,
 závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků příspěvkové organizace MŠ Mířkov
za rok 2020,
 rozpočet příspěvkové organizace MŠ Mířkov na rok 2021 dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn
v souladu s platnými právními předpisy,
 střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Mířkov na roky 2022 - 2023
dle předloženého návrhu,
 rozpočet Obce Mířkov na rok 2021 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 2022 - 2024 dle předloženého návrhu, který byl
zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy,
 závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Obce Mířkov za rok 2020,
 uzavření smlouvy, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Křakov, DO,
č.p.8-NN č. IV-12-0017215/1/VB,
 uzavření smlouvy, mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 a Obcí Mířkov, IČO 00572659, se
sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov, o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
 uzavření smlouvy, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a panem
Bohumilem Hánou nar. 2. 6. 1973 trvale bytem Zahořany 118, 344 01 Domažlice a paní Miloslavou
Hánovou společností nar. 19. 8. 1975 trvale bytem Zahořany 118, 344 01 Domažlice, o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
 kupní smlouvu o převodu nemovitosti na prodej pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 621/3 v k.ú.
Mířkov o výměře 329 m2,
 uzavření veřejnoprávní smlouvy, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01
Mířkov a FK Mířkov z.s., IČO 18230598, se sídlem Mířkov č. p. 87, 346 01 Mířkov, o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Mířkov.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov,

3.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 621/6 v k.ú. Mířkov o výměře 66 m2, způsob využití –
ostatní plocha / silnice a parc. č. 621/1 v k.ú. Mířkov o výměře 30 m2, způsob využití – ostatní plocha /
silnice, které se nachází pod stavbou silnice III/2008.
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostku obce vyvěšením záměru bezúplatně převést pozemky parc. č. 621/6 v k.ú. Mířkov o výměře
66 m2, způsob využití – ostatní plocha / silnice a parc. č. 621/1 v k.ú. Mířkov o výměře 30 m2, způsob
využití – ostatní plocha / silnice. Usnesení o schválení o bezúplatném převodu pozemku bude přijato na
následujícím zasedání.

V Mířkově dne 26. 3. 2021
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: 26. 3. 2021

Sejmuto dne: 10. 4. 2021

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.
Zveřejněno dne: 26. 3. 2021

Zveřejnění ukončeno dne: 10. 4. 2021
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