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➢ Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2017
Zastupitelstvo obce Mirošov na svém zasedání dne 28. 12. 2016 schválilo finanční rozpočet
obce Mirošov na rok 2017 dle návrhu, který byl zveřejněn 9. 12. 2016 na elektronické desce,
obecní vývěsce a v „Obecním zpravodaji č. 34“. Z řad občanů nebyly k návrhu finančního
rozpočtu obce Mirošov vzneseny žádné připomínky.
➢ Audit hospodaření obce Mirošov za rok 2016
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 6. února 2017. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016
nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Mirošov za rok 2016 byla vyvěšena
na obecní vývěsce a úřední desce dne 3. 3. 2017.
➢ POVV 2017 – oprava protipožární nádrže
Protipožární nádrž je umístěna na návsi v horní části obce. Byla postavena koncem 70. let
minulého století na obecním pozemku p. č. 8 a je ve vlastnictví obce Mirošov. Slouží jako zdroj
vody v případě požáru. Po necelých 40 letech užívání této nádrže je nutná její oprava. Současný
stav: sediment je usazený na dně nádrže, v čistících přepadových šachtách a celém napájecím
zařízení. Je uvolněné a z velké části vypadané spárování mezi kostkami v horní části nádrže,
popraskané betony uvnitř nádrže, poškozená izolace a krytí čistících a přepadových šachet a je
poškozen nátěr na zábradlí kolem nádrže. Celková oprava protipožární nádrže je nutná, aby se
předešlo dalším následným škodám. Tato oprava byla zařazena do dotačního programu POVV
na rok 2017 s podporou až 120 000,- Kč.
➢ Dětské závody v rybolovu k MDD
Dětské závody v rybolovu k MDD se uskuteční dne 28. 5. 2017 za stejných podmínek jako
v roce 2016. Obec Mirošov k této příležitosti uvítá sponzorské dary pro děti.
➢ Zájezd dětí k MDD
Dne 10. 6. 2017, tj. v sobotu, se k Mezinárodnímu dni dětí uskuteční zájezd dětí do ZOO a
Aquaparku v Jihlavě. Odjezd autobusu bude v 8.00 h od autobusové čekárny v Mirošově.
Pravděpodobný návrat mezi 17. a 18. hodinou. Rodiče mohou přihlásit své děti do 18 roků
věku. Na jedno přihlášené dítě může být jeden člen doprovodu zdarma. Na více přihlášených
dětí z jedné rodiny mohou být zdarma pouze dva členové doprovodu. Za doprovod se považuje
osoba starší 18 let. Přihlášení je nutné uskutečnit v kanceláři Obecního úřadu Mirošov
v úředních hodinách nejpozději do pátku 2. 6. 2017. Pokud počet přihlášených dětí včetně
doprovodu přesáhne kapacitu autobusu, budou mít přednost občané obce Mirošov.

