Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
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 Zastupitelstvo obce Mirošov na svém řádném zasedání dne 8. 5. 2012 schválilo zřízení
dětské klubovny v prostorách hasičské zbrojnice. Místnost pro klubovnu byla pronajata
osobě starší 18 let od 1. 6. 2012.
 Obecní rozhlas byl doplněn o pult ovládání v hodnotě 9 000,- Kč včetně DPH z důvodu
usnadnění a rychlosti obsluhy.
 Dílčí přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne 5. 9. 2012 na základě žádosti obce
a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedl Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor kontroly. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mirošov nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
 Zastupitelstvo obce Mirošov schválilo na svém řádném zasedání dne 11. 12. 2012 obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ s platností od 1. 1.
2013. Výše poplatků se pro příští rok nemění, došlo pouze k úpravě textu vyhlášky.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 je vyvěšena na obecní vývěsce a webové stránce obce
Mirošov.
 Hodnocení plánu práce na rok 2012
 Obec Mirošov reagovala na 39. výzvu OPŽP a ve spolupráci s Ing. Duškem
vypracovala a k 6. 8. 2012 podala žádost o dotaci na stavbu splaškové kanalizace a
ČOV v obci Mirošov, která byla Ministerstvem životního prostředí dne 21. 11. 2012
akceptována. V současné době probíhá hodnocení žádosti.
 V červnu 2012 byl zakoupen křovinořez zn. Stihl 460 za 25 000,- Kč.
 Na dětském víceúčelovém hřišti bylo vysazeno 14 ks tují asi za 1 400,- Kč; byly
provedeny terénní úpravy (odbagrování a odvoz zeminy, srovnání terénu) pro umístění
hřiště na míčové hry (volejbal, nohejbal) za 10 000,- Kč. Nákup stolu a laviček bude
zařazen do plánu prací na rok 2013.
 U budovy obecního úřadu byla provedena výměna oken a vchodových dveří s dotací
POVV v hodnotě cca 250 000,- Kč. Výměna 15 ks oken a 4 ks vchodových dveří byla
provedena v termínu 03 až 04 2012 za cenu 232 000,- Kč, z toho dotace POVV
107 000,- Kč. Následně byly provedeny zednické práce, vymalování všech místností a
oprava fasády v hodnotě 30 000,- Kč.
 Byla provedena likvidace sboru staré kůlny na p. č. 54/1 (u Rousů. Demolice kůlny,
odvoz zbytkového materiálu a úprava terénu se uskutečnila v termínu 06 až 08 2012 za
cenu 32 000,- Kč.
 V měsíci srpnu byl dokončen propustek pod obecní komunikací p. č. 2578 (u
trafostanice). Celkové náklady byly 9 000,- Kč.
 Dle sdělení provozovatele obecního vodovodu cena vodného na rok 2013 zůstává na
hodnotě 22,- Kč/m3.
 MUDr. Filipenská oznamuje, že v době od 20. do 31. 12. 2012 nebude ordinovat z důvodu
dovolené a má nové telefonní číslo: 566 532 613. Bližší informace jsou na obecní vývěsce.
 Centrum Zdislava Nové Město na Moravě podalo žádost o příspěvek na provoz stacionáře.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí s finančním příspěvkem 2000,- Kč na
provoz stacionáře.
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 Volba prezidenta ČR proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případně 2. kolo volby ve
dnech 25. a 26. 1. 2013). Zapisovatelkou okrskové volební komise byla jmenována paní
Vladislava Jandlová. Volební komise je pětičlenná. Volební místnost bude v kanceláři
obecního úřadu Mirošov.
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 2013
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov
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