Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
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Vydáno v Mirošově dne 7. 6. 2018

➢

Volby do obecních zastupitelstev
Vážení spoluobčané, vážené spoluobčanky
Prezident České republiky na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
a vyhlášky č. 59/2002 Sb. vypsal komunální volby do zastupitelstev obcí na 5. a 6. října 2018.
Obracím se touto cestou na vás a žádám vás, abyste zvážili možnost kandidovat za člena
obecního zastupitelstva obce Mirošov, v případě zvolení i do některých funkcí. Někteří členové
stávajícího zastupitelstva nechtějí své funkce dále vykonávat a také obměna členů by
zastupitelstvu prospěla. Ekonomika a finanční situace naší obce jsou ve velmi dobré kondici a
je předpoklad, že i nadále budou. Vybavenost a infrastrukturu naší obce dobře znáte.
Kandidátku je nutné podat do 31. července 2018 do 16.00 h na registračním úřadě
v Novém Městě na Moravě dle § 21, odst. 3 zákona. Pokud budete mít zájem o další informace,
na místním obecním úřadě vám je rádi podají.
Věřím, že tuto možnost kandidovat do zastupitelstva naší obce využijete a tak přispějete
k dalšímu rozvoji naší obce, za což vám předem děkuji.
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov
➢
Hospodaření v obecním lese za rok 2017
Příjmy za rok 2017:
109 668,- Kč
Výdaje:
56 847,- Kč
Těžba:
81,24 m3
Výsadba:
75 ks smrk
Palivo:
44,30 m3
Byla převzata nová LHO na roky 2018 až 2027.
➢
GDPR
Za GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) se považuje Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Zastupitelstvu obce Mirošov byla předložena smlouva o zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů mezi DSO Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně 25, Fryšava pod Žákovou
horou 592 04 a obcí Mirošov a dále „Příkazní smlouva o poskytování právních služeb
pověřence osobních údajů“ mezi advokátem Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, se sídlem
Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo obce Mirošov posoudilo obě smlouvy a rozhodlo, že z odborného hlediska
je příkazní smlouva s Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem výhodnější.
➢
Žádost úřadu Kraje Vysočina o převod pozemků
Krajský úřad Kraje Vysočina žádá obec Mirošov o převod pozemků zastavěných silnicí
III/360-42. Jedná se o pozemky p. č. 17 o výměře 419 m2, p. č. 11 o výměře 279 m2, p. č. 52 o
výměře 32 m2 a p. č. 61 o výměře 49 m2, které jsou ve vlastnictví obce Mirošov. Krajský úřad
Kraje Vysočina žádá o bezúplatný převod darem.
Kraj Vysočina vlastní pozemky v KÚ Mirošov u Bobrové, které jsou v blízkosti silnice
č. III/360-42 a nejsou silnicí zastavěny. Jedná se o následující pozemky: p. č. 2 o výměře 46
m2, p. č. 21 o výměře 78 m2, p. č. 27 o výměře 66 m2, p. č. 38/1 o výměře 392 m2, p. č. 38/2 o
výměře 31 m2, p. č. 56 o výměře 98 m2.
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Zastupitelstvo obce Mirošov navrhlo, aby obec Mirošov požádala Krajský úřad Kraje
Vysočina o bezúplatný převod darem výše uvedených pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.
➢
Digitalizace kronik
Paní Hana Černohousová obci Mirošov předložila nabídku na digitalizaci obecních kronik,
případně jiných materiálů. Digitalizace 200 stránková kroniky obce by stála asi 3 980,- Kč bez
DPH včetně dopravy, pojištění a vytvoření obsahu v pdf pro snazší orientaci.
Zastupitelstvo obce Mirošov rozhodlo o provedení digitalizace ukončené kroniky obce
Mirošov, která je uložena na obecním úřadě.
➢
Čištění a kontrola komínů
Občané a chalupáři, vlastníci domů a rekreačních chalup, kteří mají zájem o kominické
služby, tj. čištění a kontrola komínů včetně potvrzení o provedené kontrole se mohou zapsat do
seznamu, který je uložen v místní prodejně. Objednané kominické práce provede firma CUP –
Security v pátek 22. června 2018 v době od 8 do 17 h. Cena za vyčištění a kontrolu
jednocestného komína je 599,- Kč, za dvoucestný komín 999,- Kč.
➢
Důležité upozornění
Při běžné kontrole kanalizačních stok a šachet bylo zjištěno, že uživatelé splaškové
kanalizace přes své dřezy a toalety likvidují nevhodné suroviny a látky, které do kanalizace
nepatří. Zbytky surovin jako jsou brambory, zelenina a ovoce patří do kontejneru na bioodpad
nebo do kompostu, tuky a oleje z kuchyní po zchladnutí nalejte do PET lahví a uložte do
kontejneru před obchodem, hygienické, kosmetické a čistící ubrousky, dámské hygienické
vložky a tampony uložte rovněž do popelnice. Všechny tyto suroviny, látky a výrobky se lepí
na stěny kanalizační trubek, způsobují usazeniny a ucpávají kanalizační stoky. Pokud uživatelé
splaškové kanalizace nebudou dodržovat pravidla řádného provozu, bude docházet k častému
čištění kanalizačních stok a šachet a tím porostou finanční náklady na provoz, které se
samozřejmě promítnou do ceny stočného. Děkujeme za pochopení.
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