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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV, KONANÉM DNE
29. 6. 2021 OD 18,00 HOD.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program veřejného zasedání,
 ověřovatele zápisu - pana Františka Janouška a pana Radka Starinského,
 celoroční hospodaření Obce Mířkov za rok 2020, které bylo souhrnně zpracováno do Závěrečného účtu,
dle předloženého návrhu, a to bez výhrad,
 roční účetní závěrku Obce Mířkov za rok 2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 797 885,78 Kč a
jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
 úpravu rozpočtu obce – RO č. 2/2021, které vychází ze skutečného stavu a předpokládaných příjmů a
výdajů do konce roku 2021,
 vyúčtování z provozování vodovodu a kanalizace a ČOV v obci Mířkov za rok 2020 společností
PRAVES, spol. s r.o.,
 úhradu ztráty z provozování vodovodu a kanalizace a ČOV v obci Mířkov za rok 2020 společnosti
PRAVES, spol. s r.o. ve výši 83 873,89 Kč s DPH,
 uzavření příkazní smlouvy, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a
panem Stanislavem Tanczošem, IČO 08811547, se sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský
Týn, na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby „MVN Křakov p.p.č. 29,
768/1 – revitalizace obecního rybníka“ a „MVN Mířkov p.p.č. 37, 1091/1 – revitalizace obecního
rybníka“,
 uzavření smlouvy o dílo, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a
společnost DYBS Plzeň s.r.o., IČO 62621033, se sídlem Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň, na
provedení revitalizaci obecního rybníka - MVN Mířkov p.p.č. 37, 1091/1,
 uzavření smlouvy o dílo, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a
společnost DYBS Plzeň s.r.o., IČO 62621033, se sídlem Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň, na
provedení revitalizaci obecního rybníka - MVN Křakov p.p.č. 29, 768/1,
 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře a správce lesa, mezi Obcí
Mířkov, IČO 00572659, se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a panem Reném Posledním, IČO
87926563, se sídlem Velký Malahov 46, 346 01 Horšovský, který spočívá v navýšení odměny pro OLH
a správce lesa za činnosti vykonávané pro vlastníka lesa v rozsahu stanoveném smlouvou o výkonu
funkce OLH a správce lesa,
 přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Mířkov ve výši 18 000,- Kč, jejíž
poskytnutí z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ schválilo
zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 14. 6. 2021 usnesením číslo 257/21.
 přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Mířkov ve výši 420 000,- Kč,
jejíž poskytnutí z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ schválilo
zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 19. 4. 2021 usnesením číslo 195/21.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov,
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Mířkov za rok 2020, a to bez námitek,

3.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostku obce vyvěšením záměru prodat pozemky parc. č. 1161 v k.ú. Křakov o rozloze 1239 m2 a
1162 v k.ú. Křakov o rozloze 707 m2 za minimální prodejní cenu 400,- Kč za m2.
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Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s prodejem pozemků parc. č. 1161 v k.ú. Křakov o rozloze 1239 m2 a 1162 v k.ú. Křakov o rozloze 707
m2 za minimální prodejní cenu 400,- Kč za m2.

V Mířkově dne 2. 7. 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: 2. 7. 2021

Sejmuto dne: 17. 7. 2021

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.
Zveřejněno dne: 2. 7. 2021

Zveřejnění ukončeno dne: 17. 7. 2021
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