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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 

21. 12. 2022 OD 19,00 HOD. 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program veřejného zasedání, 

 ověřovatele zápisu – paní Štěpánku Kopperbergovou a pana Petra Škarpu, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje stanovení výše vodného a stočného v obci Mířkov od 

1. 1. 2023, a to ve výši: 

 vodné - 35,90 Kč za m3 bez DPH, 

 stočné - 23,98 Kč za m3 bez DPH, 

 

 zastupitelstvo Obce Mířkov souhlasí s vyřazením poškozeného nebo opotřebovaného majetku 

uvedeném v příloze žádosti pí. Moniky Šinálové, ředitelky MŠ Mířkov o vyřazení majetku 

z evidence MŠ, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace MŠ Mířkov na rok 

2023 dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy, 
 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

MŠ Mířkov na roky 2024–2025 dle předloženého návrhu, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace 

majetku obce ke dni 31. 12. 2021 v následujícím složení, 

 

 Předseda: Irena Zdvořanová 

 Členové: Petr Falout, Michaela Kmeťová, 
 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje k zajištění plynulosti hospodaření obce následující 

pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023, 

 

 Měsíční příjmy a výdaje v době do schválení rozpočtu budou činit 1/12 skutečných 

příjmů a výdajů roku 2022. 

 Pravidly rozpočtového provizoria se bude hospodaření obce řídit do doby schválení 

rozpočtu obce na rok 2023, 
 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje vyplacení mezd zaměstnanců a odměn zastupitelů za 

měsíc prosinec 2022 v měsíci prosinci 2022, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje úpravu rozpočtu obce – RO č. 4/2022, které vychází ze 

skutečného stavu a předpokládaných příjmů a výdajů do konce roku 2022, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje uzavření smlouvy, mezi Obcí Mířkov, IČO 00572659, 

se sídlem Mířkov 77, 346 01 Mířkov a Obcí Vidice, IČO 00572411, se sídlem Vidice 43, 346 

01 Horšovský Týn, jejímž předmětem je zajištění požární ochrany, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje návrh od předsedkyně paní Lucie Komárkové, je 

možné příjezdovou cestu na obecním pozemku zpevnit štěrkem, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje návrh na schválení skartačního a spisového plánu od 

01. 01. 2023, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje žádost o pronájem hospody v KZ, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje návrh od předsedkyně paní Lucie Komárkové na 

projednání dalších podmínek pro pronájem hospody osobně, 
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 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje žádost o pronájem obecního bytu v Mířkově 56 od 

paní Karolíny Vlčkové od 01.01.2023, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov schvaluje žádost o pronájem obecního bytu v Novém Dvoře       

č. p. 33 od pana Lukáše Jankovského, od 01.01.2023 

 

 

2. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 zastupitelstvo Obce Mířkov neschvaluje žádost o úpravu obecního pozemku parc. č. 1169 

v k.ú. Mířkov, 

 zastupitelstvo Obce Mířkov neschvaluje návrh na výši odměn uvolněným členům 

zastupitelstva. 

 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO Mířkov, a to bez námitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mířkově dne 

Přehled usnesení a závěrů vyhotovil: Kmeťová Michaela 

 

 

 

 

      Lucie Komárková             Radek Starinský 

 starostka Obce Mířkov     místostarosta Obce Mířkov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce. 

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2022   Sejmuto dne: 11. 01. 2023  

 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 27. 12. 2022   Zveřejnění ukončeno dne: 11. 01. 2023 


