
 
Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 21 
 

Vydáno v Mirošově dne 23. 7. 2010  
 
 

  
 Výbor pro občanské záležitosti 
Členové zastupitelstva obce stanovili doplňující podmínky pro poskytování darů 
k významným životním výročím občanů obce Mirošov: 
         - při narození nového občana finanční dar v hodnotě 2 000,- Kč a květiny 

- věcný dar v hodnotě 500,- Kč a květiny při výročí 50, 60, 70, 80 let a každý další rok 
 - věcný dar v hodnotě 300,- Kč a květiny při výročí 65, 75 let 
 Hospodaření v obecním lese v roce 2009 
V roce 2009 byla v obecním lese prováděna těžba nahodilá (byly těženy stromy 
s vrcholovými zlomy z roku 2007 a vývraty způsobené větrem). Na konci léta byla 
zpracována dvě kůrovcová kola cca 15 m3. 
V rámci pěstební činnosti byly zalesněny holiny vzniklé po těžbě nahodilé a listnaté dřeviny 
byly oploceny. 
Celková těžba v roce 2009:  97,61 m3 (z toho palivo 40 m3) 
Zalesnění: MD – 120 ks, JDB – 140 ks, BO – 150 ks, SM – 550 ks, JV – 20 ks, BK – 570 ks 
Použito 5 ks repelent (Aversol), 300 m oplocenkové pletivo 
Celkové příjmy v roce 2009:  91 744,- Kč 
Celkové náklady v roce 2009: 55 621,- Kč 
 Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2010 
Rozpočet dle paragrafů rozpočtové skladby 

Rozpočtové příjmy: 
 
Rozpočtová skladba  Název        Kč 
-  1111  Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti  260 000,-     
-  1112  Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti  20 000,- 

 -  1121  Daň z příjmu právnických osob    230 000,- 
 -  1211  Daň z přidané hodnoty     540 000,- 
 -  1337  Poplatek za likvidaci komun. odpadu   60 000,- 
 -  1511  Daň z nemovitostí     230 000,- 
 -  1361  Správní poplatky     400,- 
 -  1341  Poplatek ze psů      1 000,- 
 -  4112  Neinvestiční příspěvek státní správy           79 800,- 
 2119 2343  Příjmy z úhrad dobývacího prostoru   130 000,- 
 3612 -  Příjem z bytového hosp.            125 000,- 
 6310 -  Příjmy z úroků            2 000,- 
 2341 -  Vodní díla      7 000,-  
 2144 -  Dividendy                        15 000,- 
 1032 -  Les       70 000,- 
 -  4116  Úřad práce            190 000,- 

- 4129  Neinvestiční příspěvek JMP    11 000,- 
 3613 -  Pronájem ost. nemovitostí        17 500,- 
 3724 -  Využívání a zneškodňování nebezp. odpadu  13 000,- 
 6171 -  Činnost místní správy     1 000,- 
 8123 -  Úvěr       300 000,- 
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     Dotace       1 565 000,- 
 Příjmy celkem  3 867 700, 
 
   
 Zapojení zůstatku účtu 118 300,-

   
   

 Rozpočtové výdaje:  
 

Rozpočtová skladba  Název        Kč 
1032 -  Les       60 000,- 
1070 - Rybářství      3 000,- 
2212 - Údržba ostatních komunikací    15 000,-  
2219 - Opravy a údržba     1 973 000,- 
2221 - Doprava      10 000,-  
2310 - Pitná voda      8 000,-  
2321 - Odvádění a čist. odp. vod a nakl. s kaly   340 000,-  
2322 - Prevence znečišť. vody (domov. ČOV)   3 000,-  
2341 - Vod. díla v zem. krajině (násada ryb)   5 000,- 
2342 - Protierozní ochrana     7 000,-  
3113 - Základní škola      164 000,-  
3314 - Knihovna      7 000,- 
3399 - Sbor pro občanské záležitosti    25 000,- 
3349 - Informační kiosek     6 000,- 
3612 - Bytové hospodářství     6 000,- 
3631 - Veřejné osvětlení     80 000,- 
3633 5329 Výstavba a údržba místních inž. sítí   4 000,- 
3721 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu   8 000,- 
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (ochr. pom.) 4 000,- 
3722 - Sběr a odvoz komunálního odpadu   65 000,-  
3723 - Sběr a odvoz ostatního odpadu    15 000,- 
3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň   250 000,-  
3749 - Stráž ochrany přírody     15 000,- 
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  2 000,- 
5512 - Požární ochrana     12 000,-  
6112 - Zastupitelstvo obce     240 000,- 
6171 - Činnost místní správy     310 000,- 
8124 - Splátka úvěru      216 500,- 
6409 5222 Neinvestiční transfery obč. sdružením   1 100,- 
3326 - Kulturní památky     10 000,-  
3421 - Dětské hřiště      50 000,-  

 Výdaje celkem 3 904 600,- 
 

6409 - Rezerva 81 400,- 
 
 Závěrečný účet obce Mirošov za rok 2009 a zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2009 
Při přezkoumání hospodaření obce Mirošov za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti. 
 Oprava komunikací po povodni v obci Mirošov 
V rámci programu obnovy obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou byla 
provedena oprava části obecních komunikací p. č. 340, 449 a 2560 o celkové ploše cca 3 600 
m2. Přiznaná dotace z fondu MMR činí 1 565 tis. Kč, vlastní prostředky 408 tis. Kč.  
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Na základě výběru dodavatele opravu provedla firma Colas CZ, a. s. ve velmi dobré kvalitě a 
byla ukončena 12. 5. 2010. 
 Kanalizace a ČOV v obci Mirošov 
Žádost obce Mirošov (akceptační č. žádosti 09047971) o podporu z OPŽP v rámci XIII. 
výzvy byla zamítnuta. Hlavním důvodem zamítnutí žádosti byla omezená výše alokované 
částky na podporu z Fondu soudržnosti pro danou výzvu. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby 
obec Mirošov po vyhlášení další výzvy v 2. pololetí 2010 podala novou žádost o poskytnutí 
dotace na projekt „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov“ opět ve spolupráci s firmou 
DAD PROGRAMINVEST s. r. o. zastoupenou Ing. Janem Duškem. 
 Dětské hřiště  
Plocha vyčleněná na dětské víceúčelové hřiště byla rozdělena na 2 části: 
a) plocha pro fotbalové hřiště cca 1 800 m2 byla srovnána do roviny se spádem cca 1 % 
b) plocha pro víceúčelové dětské hřiště (houpačky, prolézačky, aj.) cca 1 200 m2 zůstala 

mírně svažitá 
Obě plochy byly povrchově upraveny a osety hřišťovou travní směsí. Terénní úpravy 
provedla fa Colas CZ, a. s., agrotechnické práce provedla fa Dagmar Srnová, Klimeš & Srna, 
Statek Mirošov. V současné době probíhá zavlažování obou ploch. 
 Odpadové hospodářství 
V letošním roce dochází ke změně při sběru a likvidaci PET lahví a umělohmotných 
materiálů. Z důvodu levnější likvidace zmíněných materiálů obec přešla na kontejnerový 
způsob. 3 ks kontejnerů, žluté zvony o objemu 2 m3 jsou bezplatně zapůjčeny firmou 
EKOKOM. Žádáme všechny občany a chalupáře, aby již zmíněné materiály neukládali do 
igelitových pytlů žluté nebo jiné barvy, ale ukládali je řádné pomačkané do kontejnerů žluté 
barvy. Přes několikeré upozornění je stále tabulové a zrcadlové sklo ukládáno vedle 
kontejnerů na sklo. Tabulová skla je nutno likvidovat pouze uložením podélnou štěrbinou do 
kontejneru určeného pro barevné sklo, pokud je kontejner podélnou štěrbinou vybaven. 
Automobilová skla a ostatní lepená skla je nutno likvidovat prostřednictvím sběrných dvorů. 
Do jednotlivých kontejnerů je nutné ukládat pouze materiály pro které jsou určeny. Žádáme 
producenty odpadů, aby třídění odpadu věnovali zvýšenou pozornost, neboť obec a tím i 
občan jsou za kvalitu třídění odměňováni finančními bonusy. Děkujeme za pochopení.  
 Přehled akcí uskutečněných v obci Mirošov ve volebním období 2006 až 2010  
Obec Mirošov, resp. celé zastupitelstvo obce zvolené občany obce Mirošov v komunálních 
volbách v roce 2006 na kandidátní listině „Sdružení nezávislých kandidátů za trvalou 
samostatnost obce Mirošov“, realizovala následující akce: 
1. Elektronický zabezpečovací systém budovy Oú 
Náklady celkem      36 000,- Kč 
Dotace z KÚ       19 000,- Kč 
Vlastní náklady      17 000,- Kč 
EZS je funkční od listopadu 2006 
2. Veřejně přístupný internet v obci (knihovna)  
Náklady celkem      38 000,- Kč 
Dotace z KÚ       18 000,- Kč 
Vlastní náklady      20 000,- Kč 
Realizace v listopadu 2006 
3. Oprava obecní zvoničky Sv. Petra a Pavla (oprava střešní konstrukce, nové oplechování, 
oprava závěsu zvonu) 
Náklady celkem      130 000,- Kč 
Dotace z KÚ       36 000,- Kč 
Vlastní náklady       94 000,- Kč 
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4. Polní cesta HC-2 v k. ú. Mirošov u Bobrové ( k Olešínkám) 
Dodavatel AQUASYS Žďár nad Sázavou předal dne 30. 11. 2006 stavbu polní cesty HC-2 
investorovi, tj. Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou. 
Celkové náklady       6,2 mil. Kč 
5. Úprava prostranství kolem budovy Oú 
Úprava byla zahájena 8. 8. 2007 opravou asfaltových ploch a opravou výtluků v obecních 
komunikacích. Oprava chodníku podél budovy Oú byla provedena v 2. polovině října 2007. 
Celkové náklady na úpravu činily 244 000,- Kč, z toho dotace 105 000,- Kč. 
6. Projekt „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ 
Projekt byl realizován v termínu 07. - 08. 2007. Celkové skutečně vynaložené náklady byly ve 
výši 48 584,- Kč, z toho podíl obce 19 904,- Kč (41%), podpora z Fondu Vysočiny 28 680,- 
Kč (59%). 
7. Oprava obecní zvoničky sv. Petra a Pavla 
V rámci opravy v roce 2007 byly vyměněny vchodové dveře a zárubeň, bylo provedeno 
odvodnění a izolace základů stavby, nová venkovní omítka a oplocení. 
8. Adaptace podkroví domu č. p. 27 
Adaptace podkroví domu č. p. 27 (půdní vestavba 3 bytů) byla stavebně ukončena 24. 8. 
2007. Celkové náklady na adaptaci činily 2 098 000,- Kč (včetně DPH) a z toho dotace 
1 650 000,- Kč. 
9. Nové obecní byty 
Nové byty č. 27/1, 27/2, 27/3 v domě č. p. 27 byly přiděleny novým nájemníkům dne 22. 2. 
2008. S nájemníky byly sepsány a podepsány nájemní smlouvy a evidenční listy k bytům. 
Byty č. 27/2 a 27/3 byly předány včetně klíčů dne 14. 2. 2008 a byt č. 27/1 byl předán dne 19. 
2. 2008. 
10. Projekt „Líbí se nám v knihovně v obci Mirošov“ 
Projekt „Líbí se nám v knihovně v obci Mirošov“ podporovaný z Fondu Vysočiny byl zahájen 
v měsíci prosinci 2007 a ukončen 19. 2. 2008. Celkové náklady na projekt činily 48 003,- Kč, 
z toho dotace v Fondu Vysočiny 33 392,- Kč. 
11. Oprava obecní komunikace 
V rámci programu POVV byla ve dnech 8. až 10. 9. 2008 provedena oprava obecní 
komunikace p. č. 101 a 102 s asfaltovým povrchem. Opravu provedla firma KOREKT DIPS, 
spol. s r. o., Brno. Cena dle dohody a smlouvy o dílo č. 75/2008 činila 240 000,- Kč. 
12. CzechPOINT 
Obec Mirošov se zapojila od 1. 9. 2008 do projektu CzechPOINT MV ČR. Rozhodnutím 
uvedeného ministerstva č. 780 byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR ve výši 52 000,- Kč na zřízení kontaktního místa a projekt byl realizován do 31. 12. 2008. 
13. Nový zvon v obecní zvoničce sv. Petra a Pavla 
Firma Elektrozvon Kopečný provedla zabudování nového zvonu o váze 38 kg včetně 
elektrického pohonu. Celkové náklady byly 82 000,- Kč. Zvon byl vysvěcen 6. 6. 2009.  
14. Bezdrátový rozhlas Mirošov 
V rámci POVV byl firmou JD Rozhlasy, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm realizován 
bezdrátový rozhlas v obci. Finanční náklady celkem 320 000,- Kč, z toho dotace z POVV 
130 000,- Kč.  
15. Splašková kanalizace a ČOV 
Obec Mirošov podala žádost o dotaci na SFŽP dne 3. 11. 2009. Žádost byla akceptována dne 
20. 12. 2009 a zamítnuta v červnu 2010.  
16. Oprava komunikací po povodni v obci Mirošov 
V rámci programu obnovy obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou byla 
provedena oprava části obecních komunikací p. č. 340, 449 a 2560 o celkové ploše cca 3 600 
m2. Přiznaná dotace z fondu MMR činí 1 565 tis. Kč, vlastní prostředky 408 tis. Kč. 
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17. Dětské hřiště 
V červenci 2010 byly upraveny a osety plochy dětského víceúčelového hřiště. Celkové 
náklady činí cca 50 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Mirošov děkuje všem občanům a chalupářům obce za pomoc a spolupráci 
při realizaci všech akcí v uplynulém volebním období. 
 Volby do zastupitelstev obcí 
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí a stanovil 
jejich konání na pátek 15. 10. 2010 a sobotu 16. 10. 2010. Volební obvod Mirošov zůstává 
beze změny. Členové zastupitelstva obce Mirošov rozhodli, že počet členů zastupitelstva obce 
Mirošov zůstává beze změny a to devět členů. 
Do těchto voleb mohou občané kandidovat několika způsoby: 
1. Nezávislý kandidát vyplní kandidátní listinu, prohlášení kandidáta a přiloží petici 
k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta s podpisy minimálně 7 voličů obce 
Mirošov. Petice musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu a podpis. 
2. Sdružení nezávislých kandidátů vyplní kandidátní listinu včetně názvu sdružení, prohlášení 
kandidátů, přiloží petici k podpoře nezávislých kandidátů opatřenou 10 podpisy voličů obce 
Mirošov. Petice musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu a podpis.  
Počet podpisů na petici vychází z počtu trvale přihlášených obyvatel obce Mirošov k 1. 1. 
2010, tj. 139 obyvatel. U nezávislých kandidátů je požadováno 5 % podpisů a u sdružení 
nezávislých kandidátů 7%.  
Kandidátní listiny, prohlášení kandidátů a petice musí být podány na registrační úřad do 
Nového Města na Moravě nejpozději 10. srpna 2010. 
Nezávislý kandidát podává kandidátku  osobně, sdružení nezávislých kandidátů 
prostřednictvím zmocněnce.    
Bližší informace k volbám je možno získat na obecním úřadě v Mirošově nebo registračním 
úřadě v Novém Městě na Moravě.  
Při volbám smí volič dát do obálky a poté do volební schránky pouze jednu kandidátku, avšak 
může použít preferenčních hlasů.  
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