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Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 38 

 
Vydáno v Mirošově dne 26. 9. 2018 

 

➢ Volby do zastupitelstev obcí 

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Volební místnost se  

nachází na Obecním úřadě a bude otevřena 5. 10. 2018  v pátek od 14.00 h do 22.00 h a 6. 10. 

v sobotu od 8.00 h do 14.00 h. V naší obci jsou registrovány 2 kandidátky, každá obsahuje 8 

kandidátů. Nově zvolené zastupitelstvo bude 9 členné.  

Způsob hlasování je uveden v informační příloze, kterou voliči obdrželi společně s hlasovacími 

lístky.  

Upozorňujeme voliče, že je nutné při výběru kandidátů dodržet maximální počet 9 

kandidátů. Pokud bude tento počet překročen, bude hlas neplatný. Je nutné 

nezapomenout s sebou vzít pro prokázání totožnosti platný občanský průkaz nebo 

cestovní pas. 

➢ Přehled některých uskutečněných akcí ve volebním období 2014 až 2018 

1. Stavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Mirošov 

Investiční náklady na akci: 24 500 000,- Kč 

Stavba byla zkolaudována k 30. 4. 2016 a od 1. 5. 2016 byla uvedena do trvalého provozu. 

2. V rámci Programu Obnovy venkova Vysočiny byly realizovány následující akce: 

Rok 2015 – oprava obecní komunikace p. č. 265/1; skutečné náklady 290 400,- Kč 

Rok 2016 – oprava obecních komunikací p. č. 279 a p. č. 64; skutečné náklady 259 033,- 

Kč 

Rok 2017 – oprava vodní nádrže; skutečné náklady 204 000,- Kč  

Fond Vysočiny (rok 2017 – 2018) – třídění využitelných položek odpadů v Mirošově; 

skutečné náklady 164 647,- Kč  

Rok 2018 – oprava obecní komunikace p. č. 383; skutečné náklady 357 823,- Kč 

➢ Převod pozemků formou darovacích smluv 

V rámci narovnání vlastnických poměrů žádá Kraj Vysočina o převod pozemků, které 

jsou zastavěny krajskou komunikací č. III/360-42 a jsou ve vlastnictví obce Mirošov: 

p. č. 11 o výměře 279 m2 

p. č. 17 o výměře 419 m2 

p. č. 52 o výměře 32 m2 

p. č. 61 o výměře 49 m2 

Oproti tomu Kraj Vysočina vydá pozemky Obci Mirošov, které jsou ve vlastnictví Kraje 

Vysočina a jsou v sousedství krajské komunikace č. III/360-42: 

p. č. 2 o výměře 46 m2 

p. č. 21 o výměře 78 m2 

p. č. 38/1 o výměře 392 m2 

p. č. 38/2 o výměře 31 m2 

Převod pozemků bude uskutečněn mezi Krajem Vysočina o Obcí Mirošov formou 

darovacích smluv. 

Záměr převodu pozemků mezi obcí Mirošov a Krajem Vysočina byl vyvěšen na obou 

úřední deskách obce Mirošov dne 31. 8. 2018 a sejmut dne 17. 9. 2018. Převod pozemků 

darovacími smlouvami byl schválen zastupitelstvem obce dne 18. 9. 2018, č. usnesení 

161. 

➢ Zastupitelstvo obce Mirošov děkuje všem spoluobčanům za spolupráci při údržbě a péči 

o naši obec. 


