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PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO MÍŘKOV, 

které se bude konat dne 23. 02. 2023 od 19,00 hodin, v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Mířkov 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání ZO 

2. Schválení programu 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání 

5. Provozní záležitosti: 

a) závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace MŠ 

Mířkov za rok 2022, 

b) roční účetní závěrka za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ 

Mířkov, 

c) žádost o schválení provozu předškolního vzdělání v měsíci červenci a srpnu 2023, 

d) návrh rozpočtu Obce Mířkov na rok 2023, 

e) návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Mířkov na roky 2024 – 2026, 

f) závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků Obce Mířkov za rok 2022, 

g) smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017215/1/VB, Křakov, DO, parc. č.         

8 – kNN, 

h) návrh na vyřazení nefunkčního a opotřebeného majetku Obce Mířkov, 

i) směna pozemků p. č. 664/8 (137 m²) a p. č. 1161(15 m²) s firmou Agrarreich s.r.o za pozemky    

p. č. 624/10 (257 m²) a p. č. 624/14 (27 m²) obce Mířkov, 

j) nabídka  na opravu střechy obecního domu č.p. 56, 

k) návrh na výměnu dveří (1 x vchodové, 3 x interiérové) v obecním bytě č. p. 57 , 

l) žádost o zahrádku v Novém Dvoře, 

m) arboristické posouzení stromů v obci Mířkov, 

n) nabídka na opravu elektřiny v KD – hospoda, v Mířkově – podání žádosti o dotaci, 

o) návrh na kulturní akce na rok 2023, 

p) kontrolní prohlídka rybníků v Mířkově a Křakově – kolaudace vodního díla, 

q) nabídka na oplechování komína obecního bytu v Mířkově,  

r) návrh na smlouvu s firmou Galileo Smart City na tvorbu webových stránek, 

s) oznámení účtu o ČSOB, 

t) návrh na prodloužení / zrušení smlouvy u firmy Živé obce,  

u) žádost o byt v Novém Dvoře, 

v) žádost o dotaci na činnost FK Mířkov z. s.,  

w) žádost o vyjádření k projektové dokumentaci od firmy MST-PROJEKT.  

6. Závěr 

 

V Mířkově 13. 02. 2023 

                 Lucie Komárková 

              starostka Obce Mířkov 

 

Vyvěšeno dne: 13. 02. 2023     Sejmuto dne: 21. 02. 2023 


