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• Finanční rozpočet obce na rok 2007 
 Finanční rozpočet obce byl vypracován za spoluúčasti finančního výboru zastupitelstva, 

je sestaven jako vyrovnaný a finanční rezerva ve výši 147 000,- Kč bude použita při 
získání dotace z POVV na úpravu okolí budovy Oú a čekárny. 

 Stav účtu k 1. 1. 2007 147 000,- Kč 
Příjmy celkem   2 432 800,- Kč 

 Výdaje    2 432 800,- Kč 
 Rezerva      147 000,- Kč 
 
• Nařízení vlády ČR č. 614/2006 „O odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva“.  
 Členové zastupitelstva rozhodli, že odměny členů zastupitelstva nebudou měněny a 

zůstanou na stejné výši schválené členy zastupitelstva obce na ustavujícím zasedání dne 
31. 10. 2006. 

  
• Plán prací na rok 2007 
 - Dokončení stavby „Adaptace podkroví domu č. p. 27“ 
 Kolaudační řízení bude zahájeno nejpozději v srpnu 2007 
 Výše investic na rok 2007      1 100 000,- Kč 
 - Úprava veřejného prostranství kolem budovy Oú a autobusové čekárny. Část prostoru 

bude odvodněna, plocha asi 400 m2 bude opatřena živičným povrchem 
 Celkový finanční náklad      220 000,- Kč 
 Z toho předpokládaná výše dotace z programu POVV 104 000,- Kč  
 - Dokončení opravy obecní Zvoničky Sv. Petra a Pavla 
 Budou zabudovány nové dřevěné vchodové dveře včetně zárubní, odvodnění a izolace 

základů stavby, nová vápenná omítka a oplocení    
 Celkový finanční náklad     37 000,- Kč 
 Předpokládaná dotace na obnovu kulturních památek z Úřadu Kraje Vysočina 
          9 600,- Kč 
 - Oprava cesty v obecním lese – oddělení 128, porost h 7 (směr k Zábršovu Mlýnu) 
          20 000,- Kč  
  
• Žádosti neziskových organizací o finanční příspěvek obce 
 - Občanské sdružení „Hospicové hnutí – Vysočina“ Nové Město na Moravě 
 - Nezisková organizace „Centrum Zdislava“ Nové Město na Moravě 
 -  „Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina“ Žďár nad Sázavou 
 Zastupitelstvo obce posoudilo finanční možnosti obce a rozhodlo poskytnout finanční  

příspěvek ve výši 3000,- Kč neziskové organizaci „Centrum Zdislava“ Nové Město na 
Moravě. 

 
• Cena vody 
 Dle usnesení členů zastupitelstva obce Bobrová ze dne 1. 2. 2007 byla stanovena cena 

vody na rok 2007 jako dvousložková a to: 
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 Základní poplatek 300,- Kč ročně za každé odběrné místo a 18,- Kč za každý odebraný 
m3.  

 
• Obec Mirošov převzala vlastnický separát lesní hospodářské osnovy obce na rok 2007 

až 2016. 
 
• Obec Mirošov podala v březnu 2007 žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na 

program „Systém sběru a třídění odpadu 2007“. Jedná se o nákup 3 kontejnerů na odpad 
a to na papír, bílé sklo a nápojové kartóny. Celkový rozpočet projektu je 47 800,- Kč a 
požadovaná výše podpory je 28 680,- Kč (60%). Projekt byl v měsíci květnu 
vyhodnocen a obci byla přiznána požadovaná finanční podpora. Realizace proběhne 
v měsících květen až září 2007. 

  
• Členové zastupitelstva obce schválili „Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006“, 

který byl vypracován za účasti finančního výboru obce. Nedílnou součástí závěrečného 
účtu obce je audit finančního hospodaření obce, který proběhl dne 5. 3. 2007 a byl 
proveden pracovníky úřadu Kraje Vysočina se závěrečným vyjádřením: „Při 
přezkoumání hospodaření obce Mirošov za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Závěrečný účet hospodaření a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2006 byly zveřejněny na obecní vývěsce.  

 
• „Dobrovolný svazek pro plynofikaci obcí Moravecko“ předložil dne 28. 12. 2006 SFŽP 

Praha podklady pro závěrečné vyhodnocení investiční akce „Plynofikace obcí 
Moravecko“. SFŽP Praha provedl vyhodnocení dle jednotlivých kritérií a z důvodu 
jejich nesplnění ze strany „Svazku“ rozhodl o vrácení finanční dotace ve výši 
3 445 738,- Kč. Obce v rámci „Svazku“ se dohodly, že obec, která nesplní některé ze 
smluvních podmínek, se bude podílet na případném vrácení dotace. SFŽP Praha vyhověl 
požadavku „Svazku“ a vypracoval a předložil úhradový (splátkový) kalendář. „Svazek“ 
jej na své schůzce dne 7. 5. 2007 rozpracoval dle podílu zavinění jednotlivých obcí a 
předkládá jej k projednání jednotlivým zastupitelstvům obcí. Závazek obce Mirošov ve 
výši 75 504,- Kč bude rozdělen na 6 částí a bude uhrazen na základě faktury „Svazku“ 
každé čtvrtletí od 30. 6. 2007 do 30. 9. 2008.  

 
• Úprava prostranství kolem budovy Oú 

Obec Mirošov požádala v rámci programu POVV o finanční dotaci na akci „Úprava 
prostranství kolem budovy Oú“. Bude provedena oprava již vyasfaltovaných ploch u 
budovy Oú, před prodejnou a autobusovou zastávkou a oprava chodníku podél budovy 
Oú. Celkový finanční náklad je 220 000,- Kč, z toho přislíbená dotace činí 105 000,- Kč. 
Termín realizace 07 až 08 2007. Zastupitelstvu obce byly předloženy smlouvy o dílo 
s dodavateli prací:  
1. Smlouva o dílo JI/PO/2007/270 s COLAS CZ, a. s. 
2. Smlouva o dílo 140507 s FM Servis, v. o. s. 
 

• Adaptace podkroví domu č. p. 27 
 Práce na stavbě pokračují dle stanoveného harmonogramu. Při ověřování stavu stávající 

odpadové jímky (septiku) bylo zjištěno, že je kapacitně nedostatečná a ve velmi špatném 
technickém stavu. Na základě zjištěného stavu a v rámci zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích je nutné stávající jímku nahradit čistírnou odpadních vod. 
Tato skutečnost byla konzultována se stavebním úřadem a odborem životního prostředí 
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Obecní úřad zadal vypracování projektu 
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stavby ČOV, zajistí vyjádření správce Mirošovského potoka (Lesy ČR) a Povodí 
Moravy, předloží žádost o vydání stavebního povolení spojené s územním řízením. 
Celkový finanční náklad asi 90 000,- Kč. Tato investiční akce musí být dokončena před 
kolaudací adaptace podkroví budovy č. p. 27, tj. do konce září 2007.  

 
• Zastavěné území obce – vymezení hranic 
 Stavební úřad Městského úřadu Nové Město na Moravě ve spolupráci s obcí Mirošov 

v současné době provádí vymezení hranic zastavěného území obce Mirošov, které 
z části nahradí územní plán rozvoje obce. Po vypracování bude toto vymezení hranic 
zastavěného území zveřejněno a schváleno vyhláškou.  

 
• Dětské závody v rybolovu 
 K Mezinárodnímu dni děti budou dne 3. 6. 2007 na obecním rybníku Návesník 

uskutečněny dětské závody v rybolovu. 
 Program: 

Propozice: 
Pořadatel:   Obecní úřad Mirošov 
Ředitel závodu:   Josef Pávek sr. 
Datum konání:   3. 6. 2007 
Místo konání:   Mirošov – rybník „Návesník“ 
Účastníci:   Děti mladší 15ti let 

     (kategorie A do 10 let, kategorie B do 15ti let) 
Startovné:   30,- Kč 
Přihlášky, losování 
stanovišť:   7.30 h 
Začátek závodu:   8.00 h 
Změna stanovišť:  9.30 h 
Ukončení:   11.00 h 
Vyhlášení vítězů:  11.15 h 
Pravidla závodu: 
1. Každý účastník chytá na 1 prut. 
2. Není dovoleno chytat na plovoucí návnadu. 
3. Druh návnady není stanoven. 
4. Měřit a zapisovat na kartu se bude každý ulovený kus. 
5. Každý účastník závodu musí mít dozor dospělé osoby. 
6. Dospělá osoba může pomoci pouze při nahazování. 
Hodnocení: 
1. Hodnotí se součet délek ulovených a zapsaných ryb. 
2. Vítězem se stává účastník s největším součtem délek ulovených ryb. 
3. Vítězové jednotlivých kategoriích obdrží ceny za 1., 2. a 3. místo (jednoho kapra a 

diplom). 
Drobné dárky pro děti od sponzorů jsou vítány 
 

• Smlouva o spolupráci k zajištění požární ochrany obce 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o spolupráci při zabezpečení 
požární ochrany mezi městysem Bobrová a obcí Mirošov.  
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy a doporučuje vypracování smlouvy. 
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• Problematika odběru podzemních a povrchových vod 
Rekapitulace základních faktů týkajících se povolení k odběru podzemních a 
povrchových vod: 

  
o Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu pro individuální potřebu 

domácnosti a jejichž studna byla postavena před rokem 1955, žádné povolení 
k odběru mít nemusí a studnu nikam nehlásí (prohlášení o vybudování studny před 
rokem 1955 je k dispozici na obecním úřadě Mirošov).  

o Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu pro individuální potřebu 
domácnosti a jejichž studna byla postavena po roce 1955, by povolení mít měli.  

Pokud takové povolení mají, je rozhodující jeho text. Pokud odběr slouží za účelem 
individuálního zásobování domácnosti pitnou vodou či je použita jiná formulace 
vyjadřující stejný účel, nemusí dělat nic a studnu nikam nehlásí. V případě opačné 
formulace by si měli povolení nechat prodloužit, a to nejpozději do 1. července 
letošního roku, nebo mohou kdykoliv požádat o vydání povolení nového.  
Pokud žádné povolení nemají, pak by o něj měli dodatečně zažádat na místně 
příslušném pověřeném obecním úřadě (vodoprávní úřad). Kontroly, zda toto povolení 
mají, budou probíhat, tak jako dosud, pouze namátkově. 
Pozor !!! Účel individuální zásobování domácnosti pitnou vodou zahrnuje i zalévání 
zahrady, mytí automobilu, napájení zvířat apod. 

  
o Nepodnikatelé, majitelé studny, která byla postavena po 1. lednu 2002 a mají k ní 

veškerá potřebná povolení, nemusí dělat vůbec nic a studnu nikam nehlásí.  
o Nepodnikatelé, odebírající vodu z potoka, řeky nebo rybníka pro vlastní potřebu 

povolení nepotřebují, pokud odebírají vodu jenom konví nebo kýblem. Pokud vodu 
odebírají pomocí čerpadla nebo jiného technického zařízení, měli by mít platné 
povolení. To si zároveň mohou nechat nejpozději do 1.7.2007 prodloužit, protože 
toto povolení k 1.1.2008 zaniká. Nezanikají povolení vydaná po 1. lednu 2002. Ta 
platí i nadále. Prodloužení povolení zajistí místně příslušný pověřený obecní úřad 
(vodoprávní úřad). Pokud takové povolení nemají vůbec, pak by o něj měli 
dodatečně zažádat na tomtéž úřadě.  

o Podnikatelé či obce odebírající vodu z jiného zdroje než z veřejného vodovodu by 
měli mít na odběr podzemní či povrchové vody platné povolení. To si zároveň 
mohou nechat nejpozději do 1.7.2007 prodloužit, protože toto povolení k 1.1.2008 
zaniká. Nevztahuje se to však na ty, kteří mají povolení vydaná po 1. lednu 2002. Ta 
platí i nadále. Prodloužení povolení zajistí místně příslušný vodoprávní úřad (obecní 
úřad obce s rozšířenou působností). Pokud takové povolení nemají vůbec, pak by o 
něj měli dodatečně zažádat na tomtéž úřadě. 

 
• Obecní úřad žádá občany a chalupáře, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz a třídění 

odpadu, aby tak učinili do 30. 6. 2007. 
 
• Obecní úřad upozorňuje na zákaz skládkování jakéhokoliv odpadu (stavební suť, 

zemina, kamení) na pozemcích v katastru obce Mirošov. Vlastník pozemku je 
zodpovědný za jeho stav.  
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