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Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou 

Obecní „Z P R A V O D A J“ č.41 

                                                   

vydáno v Mirošově dne 22.5.2020 

 

Vážení a milí spoluobčané, změny v životě, ať už v rodinném, či pracovním, jsou 

nedílnou součástí naší existence. Jednou takovou velkou změnou, kterou jsme v únoru tohoto 

roku mohli všichni zaznamenat, je odstoupení dlouholetého starosty obce Mirošov pana 

Miloše Štursy z funkce. Touto cestou bych chtěla v první řadě poděkovat bývalému panu 

starostovi za vynikající a obětavou práci pro obec a její občany, kterou vykonával od r. 2002 a 

již před tím byl 12 let místostarostou. Řízení obce není pouze činnost v době úředních hodin, 

ale také je to velká zodpovědnost, plnění mnoha úkolů a to pan M. Štursa zvládal s obrovským 

nasazením, úsilím a zájmem. Přispěl nejen k celkovému rozvoji obce, ale také k lepšímu životu 

v ní. Dále bych chtěla poděkovat panu Ing. Lubomíru Klimešovi, který také v únoru odstoupil, 

za práci ve funkci místostarosty, ve které byl od r. 2002. V neposlední řadě děkuji za obětavou 

a vzornou práci paní Vladislavě Jandlové, která byla účetní obce od roku 1990.  

Do funkce starostky jsem byla zvolena já, Marcela Tomková, a funkce místostarostky a 

účetní obce se ujala paní Miroslava Havelková. Pan M. Štursa zůstal členem zastupitelstva 

obce. Počet členů zastupitelstva doplnil pan Jaromír Krajíček. Vážím si pomoci, spolupráce a 

rad pana Štursy a paní Jandlové. V únoru také ukončila práci kronikářky paní Anna Kubíčková. 

Vzorně a spolehlivě zapisovala dění obce do kroniky od r. 1990, velké poděkování za její čas 

strávený nad úhledně popsanými stránkami. V příštích letech bude do obecní kroniky vše 

zapisovat a zaznamenávat paní Božena Vystrčilová. 

Naší snahou bude nadále pokračovat v kvalitním a úspěšném rozvoji obce. Věřím, že i 

vzájemná spolupráce a pomoc zastupitelů a Vás občanů nám bude dobrou oporou v našich 

začátcích. 
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➢ Tříkrálová charitativní sbírka 
 Sbírka se v naší obci uskutečnila 4. 1. 2020 a bylo vybráno 8 209 Kč. 
 
➢ Program Obnovy Venkova Vysočiny  

 V rámci POVV 2020 bude opravena obecní komunikace (od nádrže po začátek zatravněné 

plochy hráze rybníka). Opravu provede firma COLAS CZ. Cena za dílo je 369 657 Kč. Obec 

obdržela dotace ve výši 127 000 Kč z Kraje Vysočina. K zahájení prací dojde v měsíci červnu. 

 

➢ Úřad práce Žďár nad Sázavou 

V rámci VPP (veřejně prospěšné práce) na tento rok nám byla schválena dotace pouze na  

jednoho pracovníka po dobu 4 měsíců. Další žádosti budou podány v měsíci červnu, ale 

vzhledem ke koronavirovým opatřením a nedostatku peněz Kraje Vysočina na tento projekt, 

nevíme, zda nám bude další místo odsouhlaseno. 

Proto prosíme všechny občany, aby v rámci svých možností provedli jarní úklid před svým 

domem. Děkujeme. 

 

➢   Přezkum hospodaření obce za rok 2019 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno dne 26.9.2019 jako dílčí 
přezkoumání a dne 27.2.2020 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.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Mirošov za rok 2019 byla 
vyvěšena na obecní vývěsce a úřední desce dne 10.4.2020 a sejmuta dne 29.4.2020. 
 
➢    Závěrečný účet obce za rok 2019 
Členové zastupitelstva závěrečný účet obce za rok 2019 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. Účet byl zveřejněn 
na obecní vývěsce a elektronické úřední desce dne 10.4.2020, sejmut 29.4.2020. Z řad občanů 
nebyla podána žádná námitka ani připomínka.  
 
➢ Účetní závěrka za rok 2019 
Účetní obecního úřadu předložila zastupitelstvu obce doklady pro účetní závěrku obce 
za rok 2019. Členové zastupitelstva se s účetními doklady seznámili a s účetní závěrkou obce 
za rok 2019 souhlasili. 

 
➢ Hospodaření v obecním lese za rok 2019 
Příjmy za rok 2019:  235 365,- Kč 
Výdaje:              308 434,- Kč 
Těžba:            455 m3 

Dotace kůrovec:                     49 816,-Kč                                     
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➢ Palivové dřevo 
Zájemci o palivové dřevo mohou svoje požadavky nahlásit na obecním úřadě v úředních 
hodinách. 
➢ Splašková kanalizace a ČOV 
V polovině loňského roku byl zvýšen nátok na ČOV. Po prohlídce kanalizační sítě kamerou 
firmou Šebák byly zjištěny závady na 4 šachtách. Průzkum kamerou stál 38 301 Kč. Závady byly 
zjištěny po záruční době. Schůze za účelem projednání zjištěných závad s firmou SPH stavby 
s.r.o a dalšími, firma SPH se zavázala jednu šachtu (která nelze opravit bezvýkopovou injektáží) 
opravit na vlastní náklady v rámci dobrých vztahů. Ostatní závady jsou již opraveny firmou 
Envirox injektáží, předpokládaná cena je 37 400 Kč. 
      Obracíme se dále na uživatele kanalizační sítě, aby neodhazovali suroviny a látky, které do 
kanalizace nepatří. Zbytky surovin jako jsou brambory, zelenina a ovoce patří do kontejneru 
na bioodpad nebo do kompostu, tuky a oleje z kuchyní po zchladnutí nalejte do PET lahví a 
uložte do kontejneru před obchodem, hygienické, kosmetické a čistící ubrousky, dámské 
hygienické vložky a tampony uložte rovněž do popelnice. Všechny tyto suroviny, látky a 
výrobky se lepí na stěny kanalizační trubek, způsobují usazeniny a ucpávají kanalizační stoky. 
Pokud uživatelé splaškové kanalizace nebudou dodržovat pravidla řádného provozu, bude 
docházet k častému čištění kanalizačních stok a šachet a tím porostou finanční náklady na 
provoz, které se samozřejmě promítnou do ceny stočného. 
 Děkujeme za pochopení. 
 
➢ Žádost Centra Zdislava  
Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, žádá o individuální dotaci 
z rozpočtu obce Mirošov na rok 2020 prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (zák. č. 250/2000 
Sb.). Jedná se o dotaci ve výši 69 680 Kč pro finanční zajištění provozních nákladů sociální 
služby denního stacionáře. Členové zastupitelstva obce Mirošov s požadovanou dotací 
nesouhlasili a rozhodli, že obec Mirošov uhradí Centru Zdislava příspěvek ve výši 35 000 Kč. 
 
➢ Žádost Mikroregionu Novoměstsko  
Žádost o finanční příspěvek Nového Města na Moravě na nákup nového zásahového vozidla 
pro JSDH JPO II Nové Město na Moravě.  
Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5 000 Kč. 
 
➢ COOP Velké Meziříčí – rozúčtování nákladů 
Na základě podepsané smlouvy s COOP Velké Meziříčí ze dne 1.7.2019 obec Mirošov proplatila 
za provozní náklady celkem: 49 116,78 Kč. 
Podali jsme žádost o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny, název programu:  
VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020  
 
➢ Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 
Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů dne 15.4.2019 pod 
 č. 169/2020 vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR a stanovil jejich  
termín na 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu se uskuteční 9. 
a 10. října 2020). 
Žádáme občany, kteří by měli zájem o místo v naší okrskové volební komisi, aby se přišli 
přihlásit na obecní úřad nejpozději do 31.7.2020. 



4 
 

➢ Oprava dětského hřiště 
Na hřišti je potřeba opravit kyvadlovou houpačku, nášlapy k prolézačce, střecha u skluzavky, 
fotbalová brána a branka (vchod), na zastupitelstvu obce jsme se domluvili opravy provést 
vlastními silami. Dřevo dodal pan P. Srna, houpačku opraví pan J. Dvořáček, bránu a branku 
opraví K. Vystrčil a T. Uhlíř. Vše pak bude potřeba natřít barvou, a proto následně svoláme 
brigádu, budeme rádi za Vaši pomoc.  
➢ Dětské závody v rybolovu k MDD  
Dětské závody v rybolovu k MDD se uskuteční dne 31.5.2020 za stejných podmínek jako 
v roce 2019. Obec Mirošov k této příležitosti uvítá sponzorské dary pro děti. 
 
➢ MUDr. Z. Kozárová                                       Výdejna léků Bobrová 
 Ordinační doba platná od 1.6.2020                              
  
 Ordinace Bobrová                                                Provozní doba  
 Po        13:00-18:00                                             Po      7:30-12:00    12:30-18:00 
 Út         07:00-12:00                                            Út      Zavřeno 
 St         07:00- 15:00                                            St       7:30-12:00    12:30-15:00 
 Čt         07:00-12:00                                            Čt       7:30-12:00 
 Pá         07:00-12:00                                            Pá       7:30-12:00 
tel: 566 532 613                                                   tel: 566 673 770 
 
➢ Pošta Bobrová 
Otevírací doba 
Po        8:00-13:00 
Út        8:00-13:00 
St         8:00-13:00 
Čt        8:00-13:00 
Pá        8:00-13:00 
 
 
➢ Farnost Moravec 
Pro konání bohoslužeb stále platí různá omezení a hygienická opatření, proto vzhledem 
k častému výpadku příjmu farnosti způsobené absencí sbírek při mších, prosí farnost 
-ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti. 
Číslo účtu:    farnost Moravec: 1623550329/0800 
                      farnost Bobrová: 1623725379/0800 
 

➢ Pálení klestí, trávy a dalšího materiálu 

Pálení klestí je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje 

• elektronicky, vyplněním formuláře na webu HZS Kraje Vysočina v sekci “Pálení klestí” 

(využívejte přednostně)  

• telefonem na číslech 950 270 102 – 106 (při ohlášení touto cestou operačnímu 

důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, 

https://paleni.izscr.cz/
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datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která 

bude tuto činnost provádět)  

 A jak si tedy počínat při spalování? 

Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na 

volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí 

vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně 

Pokuty a sankce 

• Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí může být právnické osobě nebo 

podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při 

nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, 

či spalování zcela zakázat. 

• Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke 

vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání 

otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud 

svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. 

 

 
          
 
 

Zastupitelstvo obce Mirošov děkuje. 
 Všem spoluobčanům a chalupářům za spolupráci při údržbě a péči o naši obec. 

Přejeme Vám krásné už skoro letní dny. 
 

 


