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Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 23 

 
Vydáno v Mirošově dne 25. 3. 2011  

 

 Plán prací na rok 2011 

 Splašková kanalizace a ČOV – pokračovat v přípravě a podání další žádosti o dotaci 

z OP ŽP 

 Termín: rok 2011 

 Nákup techniky na údržbu a ošetřování obecního majetku – křovinořez (cena cca 

20 000,- Kč), malotraktor VARI IV a vozík ANV-350 (cena cca 50 000,- Kč) 

 Termín: 03 až 04 2011 

 Dětské víceúčelové hřiště – dokončit celkové oplocení, nákup části vybavení hřiště 

(cena cca 80 000,- Kč) 

 Termín: 10 až 11 2011 

 Stavba skladu nářadí a ostatního materiálu na obecním pozemku p. č. 54/1 (u Rousů na 

místě zboru dřívější stodoly), zastavěná plocha do 70 m
2
, betonová podezdívka a 

podlaha, rohové pilíře z betonových dílců, dřevěné výplně a vrata 2 x 4 m, dřevěná 

vazba, střešní krytina z trapézového plechu; terénní úpravy, odvodnění a zpevnění 

povrchu. Cena cca 250 000,- Kč 

 Termín: do 31. 10. 2011 

Stavba je zařazena do programu POVV s dotací 120 000,- Kč. Stávající stavba, která 

je ve velmi špatném stavu, bude odstraněna.  

 Nákup 3 ks kontejnerů na pevný komunální odpad (cena cca 27 000,- Kč) 

 Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2011 
Rozpočtové příjmy: 

Rozpočtová skladba  Název        Kč  

- 1111  Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti  240 000,-     

- 1112  Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti  45 000,- 

- 1113  Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů   4 000,-  

- 1121  Daň z příjmu právnických osob    270 000,- 

- 1211  Daň z přidané hodnoty     544 000,- 

- 1337  Poplatek za likvidaci komun. odpadu   58 000,- 

- 1511  Daň z nemovitostí     276 000,- 

- 1361  Správní poplatky     300,- 

- 1341  Poplatek ze psů      1 000,- 

- 4112  Neinvestiční příspěvek státní správy           60 100,- 

2119 2343  Příjmy z úhrad dobývacího prostoru   98 000,- 

2119 2142  Příjmy z dividend     33 000,- 

3612 -  Příjem z bytového hosp.            132 000,- 

6310 -  Příjmy z úroků            2 300,- 

2341 -  Vodní díla      6 000,-  

2144 -  Dividendy                        5 000,- 

1032 -  Les       70 000,- 

- 4116  Úřad práce            144 000,- 

3613 -  Pronájem ost. nemovitostí        17 500,- 

3724 -  Využívání a zneškodňování nebezp. odpadu  800,- 

6171 -  Činnost místní správy     1 000,- 

3429 2111  Zájmová činnost     2 000,- 

   Dotace       120 000,- 

Příjmy celkem 2 130 000,-               
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Zapojení zůstatku účtu        617 211,- 

Rozpočtové výdaje:  

Rozpočtová skladba  Název        Kč  

1032 Les       50 000,- 

1070 -  Rybářství      5 000,- 

2212 -  Údržba ostatních komunikací    19 000,-  

2219 -  Opravy a údržba     20 000,- 

2221 -  Doprava      10 000,-  

2310 -  Pitná voda      8 000,-  

2321 -  Odvádění a čist. odp. vod a nakl. s kaly   400 000,-  

2322 -  Prevence znečišť. vody (domov. ČOV)   2 000,-  

2341 -  Vod. díla v zem. krajině (násada ryb)   4 000,- 

2342 -  Protierozní ochrana     7 000,-  

3113 -  Základní škola      140 000,-  

3314 -  Knihovna      5 000,- 

3399 -  Sbor pro občanské záležitosti    20 000,- 

3349 -  Informační kiosek     6 000,- 

3612 -  Bytové hospodářství     6 000,- 

3631 -  Veřejné osvětlení     75 000,- 

3633 5329 Výstavba a údržba místních inž. sítí   4 000,- 

3721 -  Sběr a odvoz nebezpečného odpadu   4 000,- 

3639 -  Komunální služby a územní rozvoj (ochr. pom.)  5 000,- 

3722 -  Sběr a odvoz komunálního odpadu   54 000,-  

3723 -  Sběr a odvoz ostatního odpadu    23 000,- 

3745 -  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň   392 000,-  

3749 -  Stráž ochrany přírody     10 000,- 

4329 -  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  2 000,- 

5512 -  Požární ochrana     12 000,-  

6112 -  Zastupitelstvo obce     235 000,- 

6171 -  Činnost místní správy     310 000,- 

8124 -  Splátka úvěru      150 000,- 

6409 5222  Neinvestiční transfery obč. sdružením   1 100,- 

3326 -  Kulturní památky     8 000,-  

3421 -  Dětské hřiště      80 000,-  

6121 -  Budovy, haly, stavby     300 000,- 

Výdaje celkem 2 367 100,- 

 

6409 - Rezerva       380 111,-  
 

 Hospodaření v obecním lese za rok 2010 
V roce 2010 bylo v obecním lese vytěženo 71,12 m

3
 dřeva (mýtní a nahodilá těžba).  

Zalesnění: BK 150 ks, SM 120 ks, BO 50 ks, JV 30 ks, JS 80 ks. 

Celkové příjmy: 98 740,- Kč 

Celkové výdaje: 33 514,- Kč 

Čistý zisk:  65 226,- Kč 

V roce 2010 se nevyskytly žádné zásadní problémy s kůrovcem (cca 3 m
3
). Byla prováděna 

kontrola a ochrana proti hlodavcům a ochrana proti okusu zvěří. 

 Obec Mirošov žádá občany, kteří mají zájem o palivové dřevo z obecního lesa, aby svoje 

požadavky nahlásili na obecním úřadě v úřední hodiny do 10. 4. 2011. 

 Obec Mirošov požádala Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou o finanční příspěvek pro 3 

pracovníky z řad nezaměstnaných pro výkon veřejně prospěšných prací. Vzhledem 

k tomu, že Úřad práce poskytl omezené finanční prostředky pouze pro jednoho 
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pracovníka, prosíme všechny občany, aby v rámci svých možností provedli jarní úklid 

před svým domem. Děkujeme. 

 Sčítání lidu, domů a bytů  

Občané obce Mirošov mohou využít bezplatné internetové připojení v kanceláři a 

knihovně obecního úřadu pro vyplňování formulářů týkajících se sčítání lidu, domů a bytů 

a to v době úředních hodin obecního úřadu: út, pá vždy od 18 do 20 h. Všechny dostupné 

a potřebné informace jsou umístěny na obecní vývěsce a na úřední desce webových 

stránek obce. 

 Povinnosti vlastníků a stavebníků vodní děl při technicko-bezpečnostním dohledu 

 § 62 (zák. 254/2001 Sb., zákon o vodách; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 255/2010 

Sb.) 

(1) Technicko-bezpečnostní dohled je povinen zajišťovat na svůj náklad vlastník, 

případně stavebník vodního díla a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva 

zemědělství podle § 61 odst. 3. Vodoprávní úřad může rozhodnutím stanovit další 

povinnosti k provádění tohoto dohledu. 

(2) U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě 

stavebník zajistit technicko-bezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a 

účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U 

vodních děl III. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník 

nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. 
(3) U vodních děl IV. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník, 

případně stavebník sám. 

(4) Při provádění technicko-bezpečnostního dohledu je vlastník, případně stavebník 

vodního díla zařazeného do I. a IV. kategorie povinen 

a) určit fyzickou osobu odpovědnou za technicko-bezpečnostní dohled a oznámit její 

jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě pracoviště a číslo telefonu příslušnému 

vodoprávnímu úřadu; u vodních děl IV. kategorie se za osobu odpovědnou za 

technicko-bezpečnostní dohled považuje vlastník vodního díla, pokud neurčil jinou 

osobu, 
b) přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to u staveb I. kategorie 

1x ročně, u staveb II. kategorie 1x za 2 roky, u staveb III. kategorie 1x za 4 roky a u 

staveb IV. kategorie 1x za 10 let, 

c) u vodních děl I. až III. kategorie předkládat zprávy o výsledcích technicko-

bezpečnostního dohledu v termínech podle písmene b) nebo, nastaly-li mimořádné 

okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla, příslušnému vodoprávnímu úřadu; u 

vodních děl IV. kategorie předkládat zprávu o prohlídce v termínech podle písmene 

b). 

 Stavba mostu 

 Stavba mostu č. 36042-1 (rekonstrukce) na silnici III/36042 (u Chmelíčkových) je 

v současné době ve stádiu stavebního řízení a předpokládaná realizace je v roce 2011. 

Investor: kraj Vysočina 

 Stavba mostu č. 36042-3 (výstavba nového mostu) na silnici III/36042 (přes řeku 

Bobrůvku) je ve stádiu stavebního řízení. Oznámení záměru je k nahlédnutí 

v kanceláři obecního úřadu Mirošov.  

Investor: kraj Vysočina  

Předpokládaný termín realizace: rok 2012 

 


