
Obec Mirošov, okr. Žďár nad Sázavou 

„OBECNÍ ZPRAVODAJ“ č. 43 

Vydáno v Mirošově dne 2.7.2021 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

opět se Vám dostalo do rukou vydání obecního 

zpravodaje. Budu ráda za každé Vaše připomínky, či 

podněty, které by jste si chtěli v dalších číslech přečíst. 

Jaro bylo jistě pro nás všechny náročné vzhledem 

k situaci s covidem, a věřím, že se stav začne s létem 

vyvíjet k lepšímu a my se budeme moci zúčastňovat a 

setkávat na různých kulturních, společenských a 

sportovních akcích.                                                                  

Děti se alespoň částečně vrátily do školek a škol a 

doufám, že s podzimem se opět vše nezhorší. 

Také bych se chtěla zmínit o novém odpadovém zákonu. 

Na konci roku 2020 byl schválen nový zákon, kdy 

skládkovací poplatek je 800,- Kč/tuna, obce mohou 

v roce 2021 uplatnit slevu u odpadu do 200 kg/os, to 

znamená skládkovací poplatek 500,- Kč/tuna. Tento limit 

200 kg na obyvatele je dán zákonem. Se změnou zákona 

souvisí i změna zákona o místním poplatku, ale pro rok 

2021 je přechodné období. Novou vyhlášku o místním 

poplatku za komunální odpad, která bude platná od 



1.1.2022 bude zastupitelstvo obce řešit a schvalovat na 

podzim tohoto roku, až bude dostatek informací. 

Zákonem dochází ke zrušení současných poplatků a 

zavedením nově určených a to dvojím způsobem, 

hmotnostní a objemový. Poplatky budou buď jako do 

současnosti, tedy, že celkové náklady se vydělí počtem 

obyvatel a rekreačních objektů, anebo druhým způsobem, 

kdy je principem vážení každé popelnice na svozovém 

autě, nebo se platí za vývoz každé jedné popelnice. 

Uvidíme, jaké řešení nám nabídnou svozové firmy 

v našem okolí, protože prozatím ty druhé způsoby 

vyvážení odpadu naše svozová firma neumožňuje. Stát 

jednoznačně preferuje vyšší třídění odpadu s následnou 

recyklací a bude to vyžadovat čím dál více i od obcí a 

jejich občanů. Čím více odpadu správně vytřídíme, tím 

déle udržíme v obci poplatek za svoz odpadů na nižší 

sazbě. O změnách ohledně komunálního odpadu Vás 

budeme včas informovat.    

A teď ještě něco příjemnějšího: chtěla bych Vás touto 

cestou srdečně pozvat na posezení s hudbou, které je 

naplánováno na poslední sobotu letních prázdnin. Snad 

nám budou přát okolnosti i počasí a konečně se po delší 

době sejdeme na opraveném prostoru pod budovou OÚ a 

posedíme na nových lavičkách.                                                             

                                                                      

 



➢ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020 

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání 

hospodaření územně samosprávných celků a DSO 

pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje 

Vysočina. Přezkoumání bylo provedeno dne 4. června 

2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti 

obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření 

obce. 

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. 

 

➢   HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE ZA ROK 

2020 

 

Příjmy z prodeje dřeva 352 976,48,- Kč 

Dotace přibližování dříví koněm 52 520,- Kč 

Dotace kůrovec 136 500,- Kč 

 

 

Příjmy celkem:    541 996,48 Kč 

Výdaje:                422 51,88 Kč 



Zájemci o koupi dřeva z obecního lesa si ho mohou 

objednat na OÚ v úředních hodinách. Cena dřeva je 

včetně dopravy a DPH. 

Palivové dřevo 400,- Kč/prm 

Přesílené vlákninové dřevo 230,- Kč/prm 

 

 

➢ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

V letošním roce se Tříkrálová sbírka uskutečnila bez 

koledníků, pouze formou umístěných pokladniček 

v prodejně na OÚ. I přesto se vybralo 5 228,- Kč. 

 

➢ OPRAVA OBECNÍCH CEST PO TĚŽBĚ 

DŘEVA 

obecní cesta „v Borovinách“ byla po dohodě s majitelem 

lesa opravena na jeho náklady. 

obecní cesta „k Zábršovu mlýnu“ byla opravena dočasně 

stržením vyjetých kolejí a zarovnání s terénem na 

náklady majitele lesa a část na náklady obce. Obec 

zaplatila 3 400,- Kč. Po dokončení těžby bude část cesty 

zpevněna kamenem. 

 



 

➢ OPRAVA ODTOKU RYBNÍKU NÁVESNÍK 

Od loňského roku je problém s odtokem rybníku 

Návesník. Stávající odtok je z plastové kanalizační 

trubky, ta je napojena na potrubí betonové, které se 

zřejmě rozpadlo. Oprava bude spočívat ve vykopání 

betonového potrubí a to bude nahrazeno plastovým až po 

vyústění do potoka. Opravu provede stavební firma 

Lubomír Prostřední, Bobrová, během letních prázdnin. 

 

➢ NOVÁ ČEKÁRNA 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že vzhledem ke stavu a 

stáří čekárny „Na rozcestí“ nelze provést opravu a tak 

zadá firmě Zeman, Dolní Rožínka, zhotovit čekárnu 

novou. Bude se jednat pouze o přístřešek se zakrytou 

zadní stěnou a částečně zakrytými bočními stěnami a 

s lavičkou umístěnou na zadní stěně. Většina materiálu 

bude použita z vlastních zásob. Odhadovaná cena za 

zhotovení a pozinkování kovových částí je cca 15 000,- 

Kč. 

 

 

 



➢ ROZMETADLO ROK 150l 

V letošní zimě nám (vzhledem k většímu množství 

sněhu) nastaly problémy s vývozem komunálního 

odpadu. Proto zastupitelstvo obce souhlasilo s koupí 

rozmetadla ROK 150 l na údržbu obecních komunikací 

v zimním období od firmy PaL, spol s.r.o., Biskupice u 

Luhačovic. Cena rozmetadla byla 35 000,- Kč s DPH. 

Díky rozmetadlu bude pro obec snazší údržba cest pro 

bezpečnost občanů i pro svoz popelnic. 

 

➢ NÁKUP ZELENĚ 

Bylo zakoupeno 1 ks ovocného stromu, výměnou za 

uschlý pod hřištěm a 5 ks plodících keřů, které byly 

vysazeny na mez za hřištěm z důvodu zabránění sesuvu 

půdy a 2 ks okrasných keřů na prostranství na návsi 

z důvodu obnovení zeleně. Cena za zeleň byla celkem 

2 380,- Kč. 

 

➢ POVV 

V letošním roce se zastupitelstvo obce dohodlo, že dotaci 

ve výši 100 000,- Kč z Kraje Vysočina v rámci Programu 

obnovy venkova Vysočiny využijeme na opravu budovy 

OÚ. Odhadovaná cena oprav je 167 000,- Kč. Opravu 



provede firma Zbyrohstav z Bobrové, během měsíce 

července a srpna. 

 

➢ ÚŘAD PRÁCE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

V letošním roce naší obci byl přiznán příspěvek 

k umístění uchazečů o zaměstnání na vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací pro 3 

pracovníky. 

 

➢ KANALIZACE A ČOV 

Problémy s netěsností šachet v obecní kanalizaci i po 

opravách v roce 2020 stále pokračují, opravené trhliny 

snížily nátok balastních vod, bohužel se v krátké době 

udělají trhliny a průsaky znovu. V únoru jsme oslovili 

firmu SPH stavby s.r.o., která byla zhotovitelem stavby o 

sjednání schůzky za účelem vyjednání nějakého řešení, 

protože i když záruční doba na dílo skončila v lednu 

2020, životnost díla je mnohem delší než 5 let. Odpověď 

firmy ovšem byla taková, že nám naše námitky, či 

reklamaci neuznávají, protože je po záruční době. Nechali 

jsme tedy vypracovat odborný posudek na stavbu 

kanalizace, a obrátili se na advokátní kancelář, která 

zaslala předsoudní výzvu zhotoviteli stavby. Firma SPH 

po obdržení dopisu svolala schůzku, na které se zavázala 



provést zkoušky kvality použitého betonu, tak aby byla 

zjištěna skutečná příčina poruch na šachtách a bude 

svolána schůzka s projektantem stavby a dodavatelem 

šachetních prvků.  

➢ STOČNÉ NA ROK 2021 

Na základě výpočtu stočného a skutečných nákladů roku 

2020 a předpokladu pro rok 2021 byl proveden výpočet 

(kalkulace) stočného na rok 2021 

Pohyblivá složka stočného je: 49,- Kč s DPH za 1m3                                     

Obec bude vybírat od uživatelů 42,- Kč s DPH za 1m3             

Ztrátu (7,- Kč) z důvodu sociální únosnosti uhradí obec.  

Pevná složka stočného je: 500,- Kč na uživatele 

Paušální platba stočného: uživatel kanalizace, který 

užívá, kromě obecní vody i svoji vlastní vodu platí stočné 

formou paušálu – 80 l na osobu / den x určená cena 

stočného obcí. 

 

➢ PRODEJNA COOP 

Na základě podepsané smlouvy s družstvem COOP Velké 

Meziříčí o úhradě provozních nákladů, energie a 

předpokládaných ztrát, zaplatila obec za rok 2020 –                 

53 579,- Kč. Dotace z fondu Vysočiny (VENKOVSKÉ 

PRODEJNY) jsou pro letošní rok zrušeny, v květnu byly 



vyhlášeny dotace obdobné, také z Kraje Vysočina, ale 

obec na tyto dotace vzhledem k podmínkám 

neuznatelných nákladů nedosáhne a dotace za rok 2020 

naší obci nebude vyplacena ze stejného důvodu. Předseda 

představenstva družstva po jednání se starostkou obce 

trvá na platnosti smlouvy, z důvodu, že prodejna v obci je 

ztrátová. Družstvo je ale ochotno akceptovat naše kroky 

ke snížení nákladů. Zastupitelstvo obce po projednání 

navrhlo změnu vytápění z elektrického na ústřední 

plynové rozšířením stávajících rozvodů z budovy OÚ, 

sloučit přípojky na telefon a internet a vybavit prodejnu 

úspornými žárovkami. 

 

➢ DĚTSKÉ ZÁVODY V RYBOLOVU K MDD 

Rybářské závody se uskutečnily dne 30.5.2021, počasí 

bylo tentokrát ucházející, a tak se soutěže zúčastnilo           

40 dětí, které si odnesly drobné ceny. Tímto děkujeme za 

sponzorské dary.  

 

➢ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM 

NA ROK 2021 

Členové zastupitelstva obce chápou důležitost a přínos 

těchto organizací našim obyvatelům, ale z důvodu 

úsporného rozpočtu a vzhledem k možným vyšším 



nákladům na opravu kanalizace a jiných drobných 

investičních prací, jsme se rozhodli některým žádostem 

nevyhovět v plné výši. 

-DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA, Nové Město na 

Moravě                                                              

Požadovaná částka byla 35 698,- Kč.                                                     

ZO souhlasilo přispět částkou 35 000,- Kč. 

-KORUNA VYSOČINY, Bystřice nad Pernštejnem                              

ZO souhlasilo zaplatit částku ve výši 390,- Kč neziskové 

organizaci za členství, které činí 3,- Kč na jednoho 

obyvatele. 

- DIECÉZNÍ CHARITA BRNO                                                                      

Oblastní charita Žďár nad Sázavou                                                         

Požadovaná částka byla 39 600,- Kč.                                                     

ZO souhlasilo přispět částkou 5 000,- Kč. 

- CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE 

VYSOČINA                                                                      

ZO souhlasilo přispět částkou 2 000,- Kč. 

- PORTIMO, o.p.s., Nové Město na Moravě                                            

Požadovaná částka byla 10 000,- Kč.                                                            

ZO souhlasilo přispět částkou 5 000,- Kč. 

- LINKA BEZPEČÍ, Praha                                                                                 

Požadovaná částka byla 2 000,-Kč.                                                         

ZO nesouhlasilo s příspěvkem. 



- DIAKONIE MYSLIBOŘICE – výstavba domova pro 

seniory v Novém městě na Moravě                                                                       

ZO souhlasilo přispět ve výši 5 000,- Kč. 

-DOMÁCÍ HOSPIC, VYSOČINA, o.p.s.                              

ZO souhlasilo přispět částkou 5 000,- Kč. 

➢ OBEC POMÁHÁ OBCI 

Zastupitelstvo obce se dohodlo ve spolupráci se SMSČR 

(svaz měst a obcí) zaslat finanční dar obcím zasaženým 

mimořádnou živelnou pohromou (tornádem) ve výši 

50 000,-Kč. 

 

Dále umožníme našim spoluobčanům, kteří by 

také chtěli přispět nějakou částkou tuto formu 

pomoci:                   

Finanční obnos můžete přinést v úředních 

hodinách na obecní úřad do konce července, 

kde s vámi bude sepsána jednoduchá darovací 

smlouva a celkovou částku peněz, kterou 

nashromáždíme, zašleme potřebným obcím. 

Nejedná se o veřejnou sbírku, ale o přímou 

pomoc obcím. 

 



➢ NOVÁ NÁDOBA NA JEDLÝ OLEJ A TUK 

Obec uzavřela smlouvu s firmou Černohlávek Group 

s.r.o., Církvice, ohledně zajištění svozu odpadu – 

JEDLÉHO OLEJE A TUKU. Poskytovatel za 

provedenou službu požaduje částku 500,- Kč bez DPH za 

jednu nádobu ročně. Nádoba bude umístěna před 

prodejnou COOP.        

 



➢ DOVOLENÁ LÉKAŘI A VÝDEJNA LÉKŮ 

MUDr. ZUZANA KOZÁROVÁ 

19.7. – 23.7.2021   ZAVŘENO 

16.8. – 20.8.2021   ZAVŘENO 

VÝDEJNA LÉKŮ BOBROVÁ 

19.7. – 23.7.2021   ZAVŘENO 

16.8. – 20.8.2021   ZAVŘENO 

 

➢ MĚSTYS BOBROVÁ OZNAMUJE 

UPOZORŇUJEME NÁJENÍKY HROBŮ, KTEŘÍ 

MAJÍ HROB BUĎ NA HORNÍ NEBO DOLNÍ 

BOBROVÉ A FIRMY, KTERÉ TAM 

VYKONÁVAJÍ JAKOUKOLIV ČINNOST, ŽE 

VEŠKERÉ OPRAVY, UKLÁDÁNÍ TĚLESNÝCH 

OSTATKŮ (A TO I UREN) JE NUTNÉ PŘEDEM 

NAHLÁSIT NA MĚSTYS BOBROVÁ, KTERÝ JE 

SPRÁVCEM HŘBITOVA A TO BUĎ OSOBNĚ, 

NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE 775 900 883.  

 

 

 



➢ PODVEČER S HUDBOU 

V sobotu dne 28.8 2021 od 17:00 h se bude konat 

posezení s hudbou. K poslechu a tanci nám zahraje 

„BENN HUDEBNÍ SKUPINA“                       

Občerstvení bude zajištěno a vstupné dobrovolné. 

 

➢ OŘEZ VĚTVÍ POD EL. VEDENÍM 

Firma EON bude v naší obci ve čtvrtek 8.7.2021 provádět 

ořez stromů a keřů, které zasahují do el. vedení.              

Prosíme majitele pozemků, aby firmě umožnili vstup na 

pozemek. 

➢ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Volby do PS se uskuteční 8. a 9. října 2021. Pátek 8. října 

od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00. 

  

 

 

Zastupitelstvo obce Mirošov děkuje 
Všem spoluobčanům a chalupářům za spolupráci 

při údržbě a péči o naši obec. 
Přejeme Vám krásné letní dny. 

 



OKÉNKO DO MINULOSTI 

Snad každý obyvatel naší obce nejednou šel cestou 

směrem k Moravci, jak se od nepaměti říká ke kapličce. 

Kaplička, neboli Boží muka je popsána v knize: 1000 

Stavebních památek... text v knize začíná větou: 

„nedatovaná zděná Boží muka“ a je popsána jen ze 

stavitelského hlediska... Ve 

školní kronice z roku 1884-

1928 je kaplička popsána takto: 

„Na spojovací cestě 

s Moravcem vystavěli manželé 

Jandovi z Mirošova na 

hranicích malou kapličku, která 

za velikého účastenství jak 

z Moravce, tak i z Bobrové a 

okolí v červnu 1900 vysvěcena 

byla.“                                                                  

Příběh, který se vypráví 

v rodině potomků manželů Jandových, kteří žili v domě 

č. p. 38 a měli obchod (tzv. magacín) zní:                                                                  

Kateřina Jandová, rozená Chmelíčková, která se narodila 

v roce 1860 a byla matkou 3 dětí šla tehdy do lesa 

směrem k Moravci, tam jí začal nahánět neznámý muž. 

Kateřina běžela lesem, kde si poranila nohy o větve a trní. 

Jedna noha se jí brzy zahojila, ale druhá noha byla i po 

roce stále nezhojená. A tak se Kateřina s manželem 

rozhodli nechat postavit a vysvětit kapličku u cesty 

k Moravci a do roka se Kateřině noha úplně uzdravila.                                                                        

Tak tedy zní příběh, kde a proč nám všem dobře známa 

kaplička vlastně postavena byla.                            

Informace poskytl prapravnuk Kateřiny Ivo Veselý.   



 

 


