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Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 28 

 
Vydáno v Mirošově dne 20. 12. 2013 

 

 Na základě usnesení mimořádné valné hromady Jihomoravské plynárenské, a. s. ze 

dne 29. 4. 2013 bylo rozhodnutí dle § 183 a násl. obchodního zákoníku o přechodu 

všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od 

Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Akcie v nominální hodnotě 1 800,- Kč za 

1 akcii byly odkoupeny za cenu 11 090,- Kč za 1 akcii. Obec Mirošov vlastnila 40 

kusů akcií a jejím prodejem získala částku 443 600,- Kč. 

 Plnění plánu práce obce Mirošov na rok 2013 

 Oprava komunikace 

V červnu 2013 byla provedena oprava části obecní komunikace (u trafostanice) na 

části obecních pozemků p. č. 36, 37 a 2578 o celkové ploše 490 m
2 

dvouvrstvým 

živičným povrchem. Opravu provedla firma COLAS CZ ve velmi dobré kvalitě za 

cenu (včetně DPH) 290 000,- Kč. Na opravu obecní komunikace byla poskytnuta 

dotace v rámci POVV ve výši 97 000,- Kč. 

 Oprava obecní kůlny u budovy Oú 

Bylo provedeno odstranění zborceného základu štítu, starých rohových a opěrných 

pilířů, osekání staré omítky fasády a oprava kanalizace. Dále byl postaven nový základ 

štítu a pilířů, rohové a opěrné pilíře, vrata a dřevěné výplně, udírna a gril, 2 ks dalších 

vchodových dveří, oprava fasády barevně sladěné s budovou Oú a byla provedena 

nová elektroinstalace. Opravu provedla firma FM Servis. 

 Točna pro vozidla TS Bystřice n. P. 

Točna pro vozidla Technických služeb města Bystřice nad Pernštejnem pro svážení 

pevného komunálního odpadu byla postavena na části obecního pozemku p. č. 2550 (u 

Křížových). Celková plocha opatřená živičným povrchem o výměře cca 90 m
2
. Cena 

celkem včetně DPH 70 000,- Kč. Stavba byla ukončena v červnu 2013. 

 Dětské hřiště 

V areálu dětského víceúčelového hřiště bylo dokončeno hřiště pro míčové hry 

(volejbal, nohejbal). Do dětského koutu byla umístěna sedací souprava – 2 lavice a 

stůl, materiál dřevo masiv, v ceně 10 000,- Kč. Druhá sedací souprava byla umístěna 

v areálu Oú. 

 Kanalizace a ČOV v obci Mirošov 

 Firma Mott MacDonald CZ spol. s r. o., jako poradce zadavatele, vypracovala spolu 

s Ing. Janem Duškem a zástupci zadavatele (obcí Mirošov) „Podrobné podmínky 

zadávacího řízení o veřejnou zakázku“, tj. Svazek č. I – „Kvalifikační dokumentace“ a 

Svazek č. II – „Zadávací dokumentace“. Tyto materiály spolu s ekonomickými 

parametry stavby byly postoupeny k vyjádření na SFŽP. 

 Projekční kancelář VH Ateliér spol. s r. o. vypracovala projektovou dokumentaci 

stavby včetně rozpočtu. Projektová dokumentace (dále jen PD) spolu s žádostí o 

vydání stavebního povolení byla doručena stavebnímu úřadu a odboru životního 

prostředí MěÚ Nové Město na Moravě dne 4. 9. 2013. Stavební povolení bylo vydáno 

dne 10. 10. 2013. 

 Obec Mirošov požádala akciovou společnost RTS a. s. Brno o zřízení a provozování 

profilu zadavatele tak, jak jej předpokládá zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách v aktuálním znění. 
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 VH Ateliér spol. s r. o. vypracoval PD na splaškové kanalizační přípojky v obci 

Mirošov, obec k PD dala kladné vyjádření pro účely územního souhlasu. 

 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov“ 

bylo zahájeno 12. 11. 2013. Dne 16. 12. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a 

kontrola předepsaných náležitostí. V současné době probíhá podrobné hodnocení 

jednotlivých nabídek. Vyhodnocení nabídek proběhne dne 8. 1. 2014. Dne 20. 12. 

2013 byla podána výzva k podání nabídky na technický dozor investora v rámci 

projektu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov“. 

 Obecní byt č. 1/27 

Dne 30. 9. 2013 skončila platnost nájemní smlouvy stávajícímu nájemci a 

zastupitelstvo obce rozhodlo na základě podání žádosti o přidělení bytu Janě 

Dostálové s platností nájemní smlouvy od 15. 10. 2013. 

 MUDr. Anna Filipenská oznamuje, že nebude ordinovat ve zdravotním středisku 

v Bobrové v době od 23. do 31. 12. 2013 z důvodu dovolené. Bližší informace jsou 

uvedeny na obecní vývěsce. 

 Technické služby Bystřice nad Pernštejnem oznamují, že svoz komunálního odpadu 

bude proveden v řádném termínu a to ve čtvrtek 26. 12. 2013. 

  

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za 

spolupráci a péči o naši obec a popřál vám hezké prožití vánočních svátků, 

 hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014 

 
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov 


