
                                              Z á p i s   č. 16 
        Ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mířkově, konaného dne 17.03.2009 
  
Přítomni: Bureš Josef, Bc. Lehner Petr, Zdvořan Antonín, Škarpa Petr, Peclová Marta 
                Janoušková Jaroslava, Janoušek František 
                 
Omluveni:    
 
Hosté: dle presenční listiny 
 
Ověřovatelé zápisu:  Janoušek František, Peclová Marta 
 
Program: 1. Zahájení 
                2. Schválení návrhu programu 
                3. Kontrola usnesení 

- schválení usnesení 
- schválení ověřovatele zápisu 

                4. Provozní záležitosti 
                    -  rozpočet na rok 2009 
                    - závěrečný účet obce za rok 2008 
                    - zpráva  přezkoumání hospodaření za rok 2008 
                    - inventarizace majetku obce za rok 2008 
                    -  integrovaný operační program – E-Government v obcích 
                    -  rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 MŠ 
                    - rozpočet DSO obce Sedmihoří 
                    - záměr prodeje pozemku v Novém Dvoře 
                5.  Diskuse  
                6.  Závěr 
 
 

1. Zasedání obecního zastupitelstva zahájil p. Josef Bureš starosta obce Mířkov, dále 
seznámil  všechny přítomné s programem dnešního zasedání. Obecní zastupitelstvo na 
dnešní schůzi zasedá v počtu 7 členů, je usnášení schopné. Program dnešní schůze byl 
schválen všemi přítomnými  členy OZ. 

2.  Kontrola usnesení: p. Bureš přečetl usnesení, které bylo schváleno všemi přítomnými  
členy OZ. 

     OZ schválilo ověřovatele zápisu:  
3. Obecní zastupitelstvo na dnešní schůzi projednalo a schválilo, rozpočet obce na rok 2009 

Příjmy  -  3.719.700,- Kč,  Výdaje 3,353.700,- Kč, rozpočet byl schválen jako 
přebytkový, financování úvěru na stavbu vodovodu ve výši 366.000,- Kč 

  
      Na dnešní schůzi byl předložen návrh závěrečného účtu  obce, který byl projednán  
      a schválen zastupitelstvem současně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce    
      a vysloven souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez VÝHRAD, 
     dále  OZ  na dnešní schůzi  projednalo a schválilo inventarizaci majetku za rok 2008, 



      která byla provedena ku dni 31.12.2008, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly, dále 
     bylo projednáno vyřazení majetku dle příloh. OZ schválilo provedení inventur 
     včetně vyřazení nepoužitelného majetku. 
      
     Byly projednány podmínky pro Integrovaný operační program – OZ Mířkov schvaluje 
     všemi přítomnými členy OZ. 
     Podmínky Rozhodnutí  poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu  
     E- Government v obcích – Czech Point. Bude poskytnuta dotace  ve výši 85 %. 
 

Dále ředitelka MŠ Mířkov předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2008.  Rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno takto: 
50% na odměny  14 814,50 Kč, rezervní fond  - 50%  14.814,50 Kč  
 
Byl projednán návrh rozpočtu DSO obce Sedmihoří na rok 2009- schválen (přebytkový). 
 
Na dnešní schůzi starosta obce předložil záměr prodeje pozemku č.parcely  59 
v Novém Dvoře. 
 
            
Diskuse: 
 
 

 
-  Závěrem pan Josef Bureš, starosta obce Mířkov, poděkoval všem přítomným za účast na   
dnešní schůzi. 

  
  

 
                        
 
Zapsala: Úterská Miloslava                                                  Starosta obce        
                                                                                                 Mířkov 
                                                                                                Josef Bureš 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     U S N E S E N Í    č. 16 
            Obecního zastupitelstva obce Mířkov ze dne 17.03.2009  
 
 
 
1. Obecní zastupitelstvo souhlasí:   
     
 
 
   2. Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
     - program dnešní schůze 
     - usnesení ze schůze 
     -ověřovatele zápisu 
     -rozpočet obce na rok 2009, byl schválen jako přebytkový 
       příjmy – 3,719.700,- Kč, výdaje  3,353.700,- Kč.Financování úvěru  366 tis. 

     návrh závěrečného účtu obce byl projednán a schválen zastupitelstvem současně 
     se zprávou o přezkoumání hospodaření obce a vysloven souhlas s celoročním hospodařením 
     obce a to bez VÝHRAD. 

     - OZ schválilo provedení inventur za rok 2008 včetně vyřazení majetku 
     - OZ Mířkov na svém zasedání dne 17.03.2009 schválilo podmínky Rozhodnutí poskytnutí    
       dotace v rámci Integrovaného operačního programu  E – Government v obcích 

   Czech Poit. 
     - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 v MŠ Mířkov 

   - rozpočet DSO Sedmihoří na rok 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   - rekonstrukci MŠ Mířkov 

     - záměr prodeje pozemku Novém Dvoře č.parcely 59 – parcela bude zaměřena a odprodána     
       zájemcům. 
 
3. Obecní zastupitelstvo navrhuje: 
 
 
 
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
      
 
       

František Janoušek                                                 Josef Bureš 
místostarosta                                                            starosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č.1 k zápisu č. 15 ze dne 20.01.02009 
Výplaty členům Obecní zastupitelstva od 01.01.2009 
 
 
Starosta  - Josef Bureš                               13.043,- Kč 
Místostarosta  -  František Janoušek           5.710,- Kč 
Předseda výboru – Jaroslava Janoušková   1.420,- Kč 
Předseda výboru -  Antonín  Zdvořan         1.420,- Kč   
Čen zastupitelstva – Bc.Petr Lehner              820,- Kč 
                                 Marta  Peclová              820,- Kč 
                                 Petr Škarpa                    820,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mířkově dne 20.01.2009 
 
                                                                 Starosta obce Mířkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


