Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 34
Vydáno v Mirošově dne 20. 12. 2016

 Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov
Trvalý provoz kanalizace a ČOV v obci Mirošov probíhá v běžném režimu bez vážných
problémů, průměrný denní nátok je cca 13,7 m3. Společnost Enviro, s. r. o., Velké Meziříčí
provádí pravidelné odběry vzorků a jejich rozbory (červen, srpen). Výsledky rozborů splňují
předepsané parametry stanovené vodoprávním úřadem pro trvalý provoz.
V současné době bylo obci Mirošov doručeno ze SFŽP ČR závěrečné vyhodnocení akce
„Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov“ s „Protokolem závěrečného vyhodnocení akce“
s definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR.
 Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2016 o místních poplatcích
Vzhledem k tomu, že došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obecně
závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů již
neodpovídá současnému právnímu stavu a je nutno ji nahradit novou vyhláškou. Obecní úřad
Mirošov vypracoval vyhlášku novou, kterou nechal zkontrolovat Ministerstvem vnitra,
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělením dozoru Jihlava. Obecně závazná
vyhláška obce Mirošov č. 1/2016 byla schválena zastupitelstvem obce Mirošov dne 22. 11.
2016 a je vyvěšena na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické.
 Smlouva č. 1030032383/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva mezi Obcí Mirošov (dále jen „Budoucí povinný“) a E.ON Česká republika, s. r. o.
(dále jen „Budoucí oprávněná“) řeší zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN a pilíře NN na Zatížené nemovitosti (t. j. parcela č. 316 v k. ú. Mirošov u
Bobrové) a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné
břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2016.
 Energetický audit budovy Oú č. p. 27
Ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, dle platného znění vyplývá povinnost obce
Mirošov nechat zpracovat posudek budov z hlediska PENB (průkaz energetické náročnosti
budovy). Tato povinnost se ze zákona týká pouze budovy obecního úřadu, Mirošov 27. Firma
PKV BUILD s. r. o., Senožaty 284, 396 01 Humpolec nabídla obci Mirošov zpracování PENB
pro budovu obecního úřadu za cenu 6 280,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Mirošov
souhlasilo s vypracováním PENB na budovu obecního úřadu, č. p. 27.
 Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov na rok 2017
Rozpočet dle paragrafů rozpočtové skladby
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtová skladba Název
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti
1121
Daň z příjmu právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému kom. odpadu
1

Kč
450 000,15 000,410 000,810 000,56 000,-

1341
1351
1361
1511
4112
2119 2343
3612 6310 2341 2321 2144 1032 3613 6171 2111 3722
Příjmy celkem

Poplatek ze psů
Odvod z výtěžku provoz. loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční příspěvek státní správy
Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
Příjem z bytového hosp.
Příjmy z úroků
Vodní díla
Odvádění a čištění odpadních vod
Dividendy
Les
Pronájem ost. nemovitostí
Činnost místní správy
Sběr komunálního odpadu

Rozpočtové výdaje:
Rozpočtová skladba Název
1032
Les
1070 Rybářství
2212 Údržba ostatních komunikací
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Doprava
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čist. odp. vod a nakl. s kaly
2342 Protierozní ochrana
3314 Knihovna
3399 Sbor pro občanské záležitosti
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
3632
Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj (ochr. pom.)
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu
3723 Sběr a odvoz ostatního odpadu
3726 Využívání a zneškodňování ost. odp. (bio)
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3749 Stráž ochrany přírody
5339 4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6409 5222
Neinvestiční transfery obč. sdružením
3326 Kulturní památky
3421 Dětské hřiště
5163 6310
Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.
5163 6320
Pojištění majetku
6310 5141
Splátka úroku z úvěru
6310 8124
Splátka úvěru
2

1 300,7 000,500,310 000,57 800,90 000,130 000,200,10 000,150 000,10 000,40 000,17 520,1 000,15 000,2 581 320,Kč
30 000,2 000,20 000,20 000,12 000,10 000,311 000,3 000,5 000,20 000,5 000,50 000,3 000,4 000,40 000,65 000,30 000,5 000,12 000,1 000,12 000,20 000,340 000,350 000,2 500,5 000,10 000,16 000,4 500,120 000,410 000,-

Výdaje celkem

1 938 000,-

Návrh rozpočtu je přebytkový
6409 -

Předpokládaná rezerva

643 320,-

Zapojení zůstatku účtu:
ČNB
KB
CELKEM zůstatek účtu

91 000,1 902 000,1 993 000,-

Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov byl vypracován ve spolupráci s finančním výborem
zastupitelstva obce dne:
8. 12. 2016
Návrh byl vyvěšen:
9. 12. 2016
Finanční rozpočet obce Mirošov bude zastupitelstvo obce projednávat na svém zasedání dne
28. 12. 2016.
 MUDr. Lukáš Koutný, zdravotní středisko Bobrová, oznamuje, že ve dnech 27. až 30. 12.
2016 nebude ordinovat. V akutních případech vás ošetří MUDr. Jiří Koutný v Novém Městě na
Moravě.
 Kontrola technického stavu a provozu kotle
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší
nejpozději do 31. prosince 2016 a poté každé dva roky. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické
osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a
údržbě). Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na
adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o provedení kontroly vystavený
odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku,
za který lze uložit pokutu do 20 000,- Kč. Kontrola se týká všech kotlů, tedy i těch, které jste
koupili nedávno. Provedená kontrola však nenahradí zprávu o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty. Je třeba nezaměňovat kontrolu
technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou podle zákona o ochraně
ovzduší, za kontrolu spalinové cesty podle zákona o požární ochraně.
Revize kotlů na tuhá paliva v našem okolí provádí:
 Kotel značky Viadrus: Josef Macek (Vatín), tel. č. 602759533
 Kotel značky Slokov: Pavel Kamenský, tel. č. 734303685
 Kotel značky Dakon:
Josef Kabrda, tel. č. 733311274
 Kotle více značek:
Martina Černá, tel. č. 603244053, p. Bartošek, tel. č. 608330433,
firma Dream servis Bobrůvka
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 2017
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov
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