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Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 29 

 
Vydáno v Mirošově dne 21. 6. 2014 

 

 Plán práce na rok 2014 

 Bude pokračovat příprava investiční stavby „Splašková kanalizace ČOV v obci Mirošov“ – 

smlouva o dílo s dodavatelem stavby, smlouva o dílo s technickým dozorem, zajištění 

bankovního úvěru, smlouva se SFŽP a realizace vlastní stavby. 

 Oprava hasičské zbrojnice č. p. 50 – oprava střechy, výměna střešní krytiny, sociální 

zařízení, výměna 2 ks oken a 1 ks vchodových dveří. Na opravu bude použita dotace 

z POVV ve výši 109 000,- Kč a celkové náklady na opravu se předpokládají ve výši 

250 000,- Kč. 

 Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2014 

Rozpočet dle paragrafů rozpočtové skladby 

Rozpočtové příjmy: 

Rozpočtová skladba  Název        Kč  

- 1111  Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti  325 000,-     

- 1112  Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 180 000,- 

- 1121  Daň z příjmu právnických osob   300 000,- 

- 1211  Daň z přidané hodnoty    600 000,- 

- 1340  Poplatek za provoz systému kom. odpadu  56 000,- 

- 1341  Poplatek ze psů     1 000,- 

- 1351  Odvoz z výtěžku provoz. loterií   6 000,- 

- 1361  Správní poplatky     500,- 

- 1511  Daň z nemovitostí     280 000,- 

- 4112  Neinvestiční příspěvek státní správy           54 400,- 

- 4116  Úřad Práce      200 000,-  

2119 2343  Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru  90 000,- 

3612 -  Příjem z bytového hosp.            125 000,- 

6310 -  Příjmy z úroků           2 000,- 

2341 -  Vodní díla      500,-  

2144 -  Dividendy                        5 000,- 

1032 -  Les       70 000,- 

3613 -  Pronájem ost. nemovitostí        17 520,- 

6171 -  Činnost místní správy     200,- 

2111 3722  Sběr komunálního odpadu    15 000,-  

2212 5399  Sankční platby     1 500,-  

Příjmy celkem        2 329 620 

               
Zapojení zůstatku účtu:        

ČNB          335 867,90 

KB          3 273 136,76 

Jistina          - 1 500 000,-  

CELKEM zůstatek účtu       2 109 004,66 

 

Rozpočtové výdaje:  

Rozpočtová skladba  Název        Kč  

1032 Les       60 000,- 
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1070 -  Rybářství      5 000,- 

2212 -  Údržba ostatních komunikací    18 000,-  

2219 -  Ostatní záležitosti poz. kom.    20 000,- 

2221 -  Doprava      12 000,-  

2310 -  Pitná voda      6 000,-  

2321 -  Odvádění a čist. odp. vod a nakl. s kaly  500 000,-  

2322 -  Prevence znečišť. vody (domov. ČOV)  2 500,-  

2342 -  Protierozní ochrana     6 000,-  

3314 -  Knihovna      5 000,- 

3399 -  Sbor pro občanské záležitosti    20 000,- 

3612 -  Bytové hospodářství     6 000,- 

3631 -  Veřejné osvětlení     60 000,- 

3721 -  Sběr a odvoz nebezpečného odpadu   3 000,- 

3632   Pohřebnictví      6 000,-  

3639 -  Komunální služby a územní rozvoj (ochr. pom.) 30 000,- 

3722 -  Sběr a odvoz komunálního odpadu   60 000,-  

3723 -  Sběr a odvoz ostatního odpadu   25 000,- 

3745 -  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň   280 000,-  

3749 -  Stráž ochrany přírody     3 000,- 

5339 4356  Denní stacionáře a centra denních služeb  2 000,- 

5512 -  Požární ochrana     160 000,-  

6112 -  Zastupitelstvo obce     285 000,- 

6171 -  Činnost místní správy     320 000,- 

6409 5222  Neinvestiční transfery obč. sdružením  1 100,- 

3326 -  Kulturní památky     4 600,-  

3421 -  Dětské hřiště      20 000,-  

5163 -  Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.   27 000,- 

Výdaje celkem 1 947 200,- 

 

6409 - Rezerva       2 491 424,66 

Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov byl vypracován ve spolupráci s finančním výborem 

zastupitelstva obce dne:   16. 1. 2014   

Návrh byl vyvěšen:   16. 1. 2014 

Sejmut:    4. 2. 2014 

K návrhu rozpočtu nebyly z řad občanů obce Mirošov vzneseny žádné připomínky. 

Členové zastupitelstva obce Mirošov návrh rozpočtu řádně prodiskutovali a schválili. 

 Přezkum hospodaření obce za rok 2013 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno dne 4. 9. 2013 jako dílčí 

přezkoumání a dne 14. 3. 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu 

s § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již 

napraveny. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Mirošov za rok 2013 byla 

vyvěšena na obecní vývěsce a úřední desce dne 29. 4. 2014 a sejmuta dne 16. 5. 2014. 

 Závěrečný účet obce za rok 2013 

Členové zastupitelstva závěrečný účet obce za rok 2013 řádně projednali a prodiskutovali. 

Závěrečný účet vypracovala účetní obecního úřadu na základě § 17, zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zveřejněn 

na obecní vývěsce a elektronické úřední desce byl dne 9. 4. 2014, sejmut 16. 5. 2014. Z řad 

občanů nebyla podána žádná námitka ani připomínka. 
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 Účetní závěrka za rok 2013 

Účetní obecního úřadu předložila zastupitelstvu obce doklady pro účetní závěrku obce 

za rok 2013. Členové zastupitelstva se s účetními doklady seznámili a s účetní závěrkou 

obce za rok 2013 souhlasili. 

 Hospodaření v obecním lese v roce 2013 

V roce 2013 bylo v obecním lese vytěženo 94,68 m
3
, z toho 52 m

3 
– palivo pro občany, 30 

m
3
 – smrková kulatina. 

 Celkové příjmy: 111 276,- Kč 

 Celkové výdaje: 57 027,- Kč 

 Zisk:   54 249,- Kč 

Zalesnění – SM 375 ks, JV 50 ks, DG 50 ks 

V loňském roce byla zpracovávána pouze těžba výchovná – cca 45 m
3
 -  a nahodilá 

způsobená větrem v rozsahu cca 30 m
3
, kůrovcem cca 20 m

3
 (důsledek nečinnosti 

vlastníků lesů v k. ú. Blažkov). 

V roce 2014 bude opět prováděno zpracování těžeb nahodilých. 

 Vzhledem k tomu, že se obec Mirošov stala plátcem DPH, byla stanovena nová cena za 

palivové dříví z obecního lesa na 720,- Kč za 1 prm. 

 V měsících lednu a únoru 2014 bylo provedeno a ukončeno výběrové řízení na dodavatele 

stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov“. Hodnotící komise byla ve složení: 

Miloš Štursa, Ing. Lubomír Klimeš, Ing. Ivo Pospíšil a Ing. Jakub Raček za firmu VH 

ateliér, Brno, Ing. Jaroslav Glogar a Ing. Tomasz Knopp za firmu MottMac Donald, Praha, 

Ing. Jan Dušek za firmu DAD PROGRAMINVEST, Praha. Vítěznou firmou se stala firma 

– Sdružení společnosti „Kanalizace Mirošov: SPH-Ekostavby“, Bystřice nad Pernštejnem 

s nabídkovou cenou 22 412 894,- Kč bez DPH (cena včetně rezervy a propagace činí 

23 515 608,- Kč bez DPH). 

Na základě výběrového řízení na technický dozor byl vybrán hodnotící komisí ve složení: 

Miloš Štursa, Ing. Lubomír Klimeš, Ing. Jan Dušek (DAD PROGRAMINVEST, Praha) 

pro výkon technického dozoru pan Jiří Branda, Brno, s nabídkovou cenou 318 000,- Kč 

(není plátcem DPH). 

Na základě výběrového řízení obec Mirošov uzavřela dne 6. 3. 2014 s vítěznou firmou 

SPH Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o dílo č. 456-2014 na stavbu „Splašková 

kanalizace a ČOV v obci Mirošov“. Staveniště bylo předáno dne 31. 3. 2014, čímž byla 

stavba oficiálně zahájena. 

Obec Mirošov požádala 3 banky (KB, ČSOB, GE Money Bank) o předložení indikativních 

nabídek na zajištění úvěru ve výši 5,5 až 6 mil. Kč. Po náročném jednání banky nabídky 

předložily a zastupitelstvo obce na svém mimořádném zasedání dne 25. 4. 2014 provedlo 

jejich vyhodnocení a jako nejvýhodnější vybralo nabídku KB Žďár nad Sázavou. S touto 

bankou byla dne 29. 4. 2014 podepsána smlouva o úvěru ve výši 5,5 mil. Kč, doba 

splatnosti úvěru 15 let, úroková sazba 2,46% s 5letou fixací. Po této době bude možné úvěr 

předčasně splatit bez sankcí.  

Stavba byla zahájena stavbou ČOV, dle harmonogramu budou následovat stavby 

jednotlivých stok. 

Vzhledem k tomu, že se obec změnila a ještě změní v jedno velké staveniště, žádáme 

občany a chalupáře, aby zvýšili toleranci a snížili své nároky na dopravu po místních 

obecních komunikacích. 

Dále žádáme až se těžká stavební technika (bagr) přiblíží k vašim domům, abyste bagristu 

upozornili na vaše různé kanalizační sítě přecházející obecní komunikace nebo jiné 

pozemky.  

 Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou Vás tímto informuje, že bylo ukončeno výběrové 

řízení na výstavbu dvou polních cest označených HC 1 a HC 3 v k. ú. Mirošov u Bobrové. 
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Byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem společností SPH stavby s.r.o. Bystřice nad 

Pernštejnem. Předání staveniště bylo provedeno dne 18. 6. 2014. 

Jedná se o polní cesty od obce Mirošov k Jemnici (označení HC 1) a k Moravci (označení 

HC 3) a to vždy až na katastrální hranici obce Mirošov. 

 Upozornění na uzavírku silnice v obci Mirošov 

I. 

Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/36042 v km 1,155 – 1,911, v obci Mirošov pro 

vozidla nad 3,5 tuny. Autobusům veřejné linkové dopravy bude průjezd uzavírkou 

umožněn do 29.6.2014. 

Objízdná trasa: z Mirošova po silnici III/36042 přes Blažkov do Dolní Rožínky na 

křižovatku se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Zvole na křižovatku se silnicí II/388, 

dále po silnici II/388 do Bobrové na křižovatku se silnicí II/360 a dále po silnici II/360 na 

křižovatku se silnicí III/36042 a po ní do Mirošova. 

Termín: 23.6.2014 – 29.6.2014. 

Důvod: stavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Mirošov. 

II. 

Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/36042 v km 1,155 – 1,911, v obci Mirošov pro 

veškerý provoz. Veřejná autobusová linková doprava bude vedena po objízdné trase. 

Objízdná trasa: z Mirošova po silnici III/36042 přes Blažkov do Dolní Rožínky na 

křižovatku se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Zvole na křižovatku se silnicí II/388, 

dále po silnici II/388 do Bobrové na křižovatku se silnicí II/360 a dále po silnici II/360 na 

křižovatku se silnicí III/36042 a po ní do Mirošova. 

Termín: 30.6.2014 – 12.9.2014. 

Důvod: stavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Mirošov. 

Rozhodnutí o uzavírce včetně bližších informací je vyvěšeno na obecní vývěsce. 

 Vážení spoluobčané. Prezident ČR stanovil termín komunálních voleb (voleb do obecních 

zastupitelstev) na 10. a 11. 10. 2014. Vzhledem k tomu, že do těchto voleb nezbývá mnoho 

času a někteří současní členové obecního zastupitelstva pravděpodobně již nebudou 

kandidovat, žádáme vás, abyste zvážili své možnosti kandidovat do našeho obecního 

zastupitelstva. Termín pro podání kandidátních listin a další přesnější informace budou 

zveřejněny místním rozhlasem a na obecní vývěsce.  Tyto informace můžete získat také na 

obecním úřadě.  

 Základní údaje ke komunálním volbám 

V komunálních volbách jsou voleni zastupitelé obcí, měst a městských částí. Kandidovat 

mohou jak politické strany a hnutí tak i jednotliví nezávislí kandidáti. Těmi se mohou stát 

pouze občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v dané obci. Kandidáti všech volebních 

stran kandidujících v dané obci jsou uvedeni na jednom společném hlasovacím lístku. 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má daná obec. 

Hlasování ve volbách je tajné a výsledek voleb vychází ze zásad poměrného zastoupení 

hlasů. Volby se konají vždy v pátek a v sobotu a to od 14.00 h do 22.00 h v pátek a od 8.00 

h do 14.00 h v sobotu. Termín konání komunálních voleb vyhlašuje prezident republiky 

nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby se ale musí konat vždy v době ohraničené 

třicátým dnem před koncem daného volebního období a dnem jeho uplynutí. 


