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MIŘETICKÝ

leden, únor

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
Vážení spoluobčané, rádi bychom vám v novém roce 2013 představili vylepšenou podobu Miřetického
oběžníku, kterou jsme pro vás připravili společně s tiskárnou Graﬁes, a.s., Hlinsko.
Věříme, že se vám tato graﬁcká úprava bude líbit, a že oceníte lepší přehlednost textu.

USNESENÍ č. 23/1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 28. 1. 2013
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.1
1.2

1.3
1.4

1. BERE NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy a diskuzní
příspěvky
žádost o prodej části pozemku
p.č. 26/3 v k.ú. Miřetice u Nasavrk
žádost o záměnu pozemků
v územním plánu
stanovení podmínek pro občanská sdružení – příjemce ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce,
zejména povinnost po ukončení
kalendářního roku, na který byl
příspěvek poskytnut, doložit na
OÚ Miřetice vyúčtování poskytnutého příspěvku

2. SCHVALUJE
2.1 rozpočtové opatření č. 4/2012
dle předloženého návrhu
2.2 rozpočet obce Miřetice na rok
2013 dle předloženého návrhu,
který byl zveřejněn na úřední
desce a zároveň na elektronické úřední desce od 10. 1. do
26. 1. 2013, pro rok 2013 jsou
rozpočtovány příjmy 13 736,8
tisíc Kč, výdaje 13 132,8 tisíc
Kč, ﬁnancování – 300 tisíc Kč
2.3 prodej pozemku p.č. 830/10
o výměře 1.925 m2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk, cena pozem-

Jaroslav Chour, starosta obce

2.4

2.5

2.6

2.7

ku 80,- Kč za 1m2, v kupní
smlouvě bude zapracována
podmínka v případě převodu
další osobě předkupní právo
pro Obec Miřetice a do 2 let od
zaregistrování kupní smlouvy
zahájení výstavby rodinného
domu, obec se nebude podílet
na ﬁnancování inženýrských
sítí ke stavbě
smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb
mezi Obcí Miřetice a Městem
Hlinsko, příspěvek se zvyšuje
na 3,- Kč na obyvatele
smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za žáky jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce
a plní povinnou školní docházku v základní škole zřizované
městem Chrudim na období
1. 9. do 31. 12. 2012 mezi Obcí
Miřetice a Městem Chrudim
poskytnutí příspěvku sdružení
FC PUMPA Miřetice na činnost
na rok 2013 ve výši 10.000,- Kč,
sdružení předloží na OÚ Miřetice k 31. 12. 2013 vyúčtování
poskytnutého příspěvku
uspořádání zájezdu na pietní
vzpomínku do Památníku Li-

dice dne 15. 6. 2013, cena za
osobu bude 200,- Kč, přihlášky přijímá OÚ Miřetice do
15. 5. 2013
2.8 uspořádání posezení pro občany s kulturním programem
v měsíci květnu 2013
2.9 zřízení komise pro výběrová řízení ve složení: Trubák Zdeněk,
Strouhal Ondřej Ing., Ježková
Marie, Kudláčková Marta, Štěpánek Zdeněk, komise je zřízená do konce volebního období
současného zastupitelstva, tj. do
října 2014
2.10 stanovení podmínek pro pronájem obecních bytů
2.11 poskytnutí území obce Miřetice v MAS Hlinecko, o.s., k.ú.
Miřetice u Nasavrk, k.ú. Švihov, k.ú. Havlovice u Miřetic
a k.ú. Louka u Vrbatova Kostelce a působnost MAS Hlinecko, o.s. na svém území
3. SOUHLASÍ
3.1 s vytvořením integrovaného
strategického plánu MAS Hlinecko, o.s.

Jarmila Alinčová, místostarostka obce

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Rozpočet obce Miřetice pro rok 2013
rozp. skl.

PŘÍJMY

v tis. Kč

rozp. skl.

VÝDAJE

v tis. Kč

daňové příjmy celkem

11 659,1

1014

ochrana zvířat

2 708,8

1031

lesy - pěstební činnost

80,0

1032

lesy - těžba dřeva

81,0

2141

vnitřní obchod

2212

cesty

2310

pitná voda

2321

odvádění odpadních vod

3111

mateřská škola

1,5

3113

základní škola

5,0

1111

daň fyzických osob ze závislé činnosti

1112

daň fyzických osob samost. výdělečně činných

1121

daň z příjmů právnických osob

2 463,0

1211

DPH

4 936,0

1340

poplatky za likvidaci odpadů

1341

poplatky ze psů

1343

poplatky za užívání veřejných prostranství

1361

poplatky správní

16,0

3314

knihovna

12,5

1511

daň z nemovitostí

750,0

3319

kronika

15,0

dotace celkem

527,8

3322

Ležáky

1 149,0

4112

dotace KrÚ

217,8

3341

rozhlas

36,5

4121

příspěvky na žáky od ostatních obcí

250,0

3399

kultura

91,0

4134

převody z rozpočtových účtů

3419

ostatní tělovýchovná činnost

3429

ostatní zájmová činnost

3512

stomatologická péče

3513

lékařská služba první pomoci

3519

zdravotní středisko

152,0

3613

nebytové hospodářství

108,0

8,0

3631

veřejné osvětlení

560,0

3322/2111 Ležáky - údržba areálu

400,0

3632

pohřebnictví

3322/2112 Ležáky - prodej zboží restaurace

400,0

3639

komunální služby

545,3

3519/2132 zdravotní středisko - nájem

28,0

3722

komunální odpad

930,0

3519/2324 zdravotní středisko - zálohy na služby

25,0

3745

veřejná zeleň

799,0

174,0

5512

sbor dobrovolných hasičů

163,0

6112

zastupitelstvo obce

6171

veřejná správa

6310

bankovní služby

6320

pojištění

66,0

6330

převody sociálního fondu

60,0

6399

ostatní ﬁnanční operace

130,0

6402

vratka dotace

nedaňové příjmy celkem

66,8

695,0
22,0

60,0
1 549,9

1032/2111 lesy - prodej dřeva

150,0

2141/2111 lesy - příjmy obecné

30,0

2141/2132 obchodní činnost - pronájmy nebyt. prostor

90,0

2341/2132 rybníky pronájem

3612/2132 bytové hospodářství - nájmy
3639/2131 komunální služby - pronájem pozemků

26,0

3639/3111 komunální služby - prodej pozemků

80,0

3725/2324 příspěvky EKO-KOM - tříděný odpad

80,0

3745/2111 služby

5,0

3745/2131 nájmy z pozemků

8,9

6171/2111 vnitřní správa

20,0

6310/2141 úroky z bankovního účtu

25,0

příjmy celkem

13 736,8

výdaje celkem
8124

ﬁnancování - splátka úvěru

390,0
2 847,5
40,0
550,0
1 030,0
765,0

200,0
27,0
3,7
35,0

5,0

1 276,0
946,0
8,0

26,3
13 132,8
-300,0

Zveřejněno na elektronické úřední desce od 10. 1. 2013 do 26. 1. 2013. Vyvěšeno dne: 10. 1. 2013. Sejmuto dne: 26. 1. 2013

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY - 1. KOLO (MIŘETICE ZE DNE 11. - 12. 1. 2013)
ČÍSLO

JMÉNO KANDIDÁTA

HLASY
MIŘETICE

HLASY
ŠVIHOV

HLASY
CELKEM

POŘADÍ

1

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

38

2

40

6.

2

Ing. Jan Fischer, CSc.

85

31

116

3.

3

Ing. Jana Bobošíková

20

7

27

7.

4

Taťana Fischerová

20

3

23

8.

5

MUDr. Přemysl Sobotka

10

3

13

9.

6

Ing. Miloš Zeman

127

45

172

1.

7

Prof. JUDr. Vladimír Franz

36

7

43

5.

8

Jiří Dientsbier

96

29

125

2.

9

Karel Schwarzenberg

59

8

67

4.

Počet osob zapsaných v seznamu voličů

777

225

1002

Počet vydaných a odevzdaných obálek

491

136

627

Počet platných hlasů

491

135

626

63,19

60,44

62,57

Účast voličů v %

VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY - 2. KOLO (MIŘETICE ZE DNE 25. - 26. 1. 2013)
ČÍSLO

JMÉNO KANDIDÁTA

HLASY
MIŘETICE

HLASY
ŠVIHOV

HLASY
CELKEM

POŘADÍ

6

Ing. Miloš Zeman

319

108

427

1.

9

Karel Schwarzenberg

147

27

174

2.

Počet osob zapsaných v seznamu voličů

773

225

998

Počet vydaných a odevzdaných obálek

468

135

603

Počet platných hlasů

466

135

601

60,54

60,00

60,42

Účast voličů v %

VÝSLEDKY ANKETY
Kdo bude naším prezidentem na dalších pět let, už
víme. Jaký byl váš názor na historicky první volbu českého prezidenta, se dozvíme z výsledků ankety.

Výsledky ankety:
Půjdete volit nového českého prezidenta?
• Ano, jsem rád/ráda, že mám tuto možnost 40.9%
• Ano, chodím volit vždy
22.6%
• Ne, neoslovil mě ani jeden kandidát
18.3%
• Ne, přímá volba mně připadá zbytečná
18.3%
Celkem
93 hlasů

NOVÁ ANKETNÍ OTÁZKA
Nová anketní otázka zní:
Jak jste spokojeni se zimní údržbou chodníků
a obecních cest?
• Jsem velmi spokojen/a
• Jsem spokojen/a, ale s drobnými výhradami
• Chodníky jsou málo udržované
• Obecní cesty jsou málo udržované
• Nejsem spokojen/a
Hlasovat můžete na www.miretice.cz

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Zlatý erb 2013

Všimli jsme si…

Soutěžíme o Zlatý erb v soutěži o nejlepší webové
stránky obcí. V roce 2012 jsme zvítězili v krajském kole
Pardubického kraje a v celostátním kole jsme se umístili
na 12. místě.
Pokud se vám líbí webové stránky naší obce, můžete
mu udělit svůj hlas. Hlasovat mohou všichni uživatelé
internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou,
na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete
jen pro jedno město či obec. Do pondělí 25. 2. 2013 16:00
budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 28. 3. 2013 16:00
do celostátní ceny veřejnosti. Děkujeme.
Hlasovací formulář naleznete na www.miretice.cz

• že na webových stránkách obce Miřetice vznikl
nový odkaz na zjednodušenou verzi stránek nejen
pro seniory. Celý modul a jeho obsah, je koncipován
tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah
je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost. Některý obsah si je možné nechat také předčítat.

Oznámení
Česká pošta oznamuje občanům, že od 1. 3.2013 dojde na poště Miřetice k úpravě hodin pro veřejnost. Pošta
bude otevřena v tomto rozsahu:
Pondělí a Středa 11.00 - 16.00 hodin
Úterý a Čtvrtek
Pátek

8.00 - 11.00 hodin
11.00 - 15.45 hodin

Upozorňujeme
Je nutné uhradit poplatky ze psů na rok 2013 do
28. 2. 2013.
Výše poplatku za 1 psa 100,- Kč, za každého dalšího
150,- Kč. Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny
v kanceláři OÚ Miřetice.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Nastal nový rok 2013, do kterého bychom vám všem
chtěli popřát zdraví, osobní a rodinnou pohodu a spokojenost.
V MŠ jsme se v novém roce sešli 2. ledna po vánočních prázdninách. Následující týden jsme zahájili v pondělí 7. ledna tříkrálovou obchůzkou obce se zpěvem, při
které se někteří z nás proměnili v krále Kašpara, Melichara a Baltazara.
Ve středu poté nás navštívila Divadelní společnost
„Úsměv“ s rozpustilými kamarády vepříkem a kůzletem
a jejich Zimní pohádkou.
16. ledna čekalo rodiče setkání s p. PhDr. Köhlerovou
z Pedagogicko psychologické poradny Chrudim, která
opět velmi poutavě hovořila a zodpovídala dotazy týkající se výchovy dětí a jejich možných úskalí.
Potom už na nejstarší děti čekaly zápisy do základních škol.
za MŠ Miřetice Petra Svatoňová, učitelka

V neděli 3. března 2013
zveme všechny na dětský karneval,
který se bude konat v sále Restaurace U Mrázků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Za rokem 2012 jsme zavřeli pomyslné dveře a s chutí jsme
vkročili do roku nového. A co nás na jeho prahu čeká? Dovolte mi několika slovy zmínit to nejbližší a nejdůležitější.
Leden je ve školách měsícem hodnocení a odměňování.
Tedy i nám se nezadržitelně blíží VYSVĚDČENÍ. V letošním roce bychom chtěli tuto událost zpříjemnit, a především
těm nejmenším školákům vytvořit neobyčejný den, na který
budou rádi a dlouho vzpomínat.
Proto bude ve čtvrtek 31. ledna POHÁDKOVÝ DEN.
A co to vůbec znamená? Škola se promění v jednu krásnou
pohádku, kde se pohybují nadpřirozené bytosti, kde vítězí
dobro nad zlem a kde vždy všechno dobře dopadne. Ale patří do pohádky také učení? Jistě! Se zábavnými výukovými
programy to půjde určitě snadno.
I proto jsme na tento den vyhlásili ZÁPIS DO PRVNÍCH
TŘÍD. Tentokrát se naši školáci stanou pro budoucí prvňáčky jejich patrony. Ukážou jim školu a provedou s nimi různé
hádanky, hry a kvízy.
Věřím, že takto strávený den bude užitečným a radostným zážitkem pro naše žáky a zároveň se stane milým a příjemným pro nové návštěvníky.

Velmi ráda bych touto cestou upozornila na projekt ŠKOLIČKA, který je realizován právě pro předškoláky. I když
máme již pravidelné návštěvníky, je dostatek prostoru i pro
ostatní. Chtěla bych především zdůraznit význam této aktivity. Snad mohu říci, že pracuji s dětmi již poměrně dlouho
a zřejmě se shodnu s mnoha dalšími odborníky, že přechod
dítěte do jiného prostředí může být náročný a pro dítě stresující. Pokud stojí vedle sebe základní a mateřská škola, proč
nepodat pomocnou ruku? Jednou za měsíc mohou předškoláci s rodiči využít nabídku a přijít do školy. Prostě se jen tak
„okoukat“ někde jinde, ohmatat křídu a vyzkoušet interaktivní tabuli, zvyknout si na jiné lidi a naučit se správně držet
tužku. Jsem přesvědčena, že vše vede ku prospěchu dítěte.
I když jde pak úplně někam jinam, je „otrkané“ a na změnu, alespoň částečně, připravené. Tento projekt plánujeme
i v příštím školním roce a všechny zájemce rádi uvidíme.
Závěrem bych chtěla popřát všem žákům i studentům
pěkné známky na vysvědčení, rodičům pak radost z úspěchů svých dětí a pro všechny pochopení, když se zrovna
něco nepodařilo. Vždyť opravovat a vylepšovat se dá pořád.
V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny a hned následující týden prázdniny jarní. Užijte si je všichni ve zdraví a po
malém odpočinku zase znova s chutí do „práce“.
za ZŠ Mgr. Marcela Kubíčková

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Sbírka Tří králů
Ve dnech 2. – 14. ledna 2013 se po celé České republice uskutečnila tradiční charitativní Tříkrálová sbírka.
V Miřeticích, pod vedením OCH Nové Hrady u Skutče, chodily 2 skupiny koledníků a to hlavně o víkendu
5. a 6. ledna. Dohromady se jim podařilo získat 20 950
Kč. I díky Miřeticím se do diecézní katolické charity
v Hradci Králové dostala částka ve výši 694 841 Kč. Vybrané peníze se rozdělí podle tohoto klíče:
• Projekty v regionu, kde byly prostředky vykoledovány (65%)
• Projekty diecézních Charit (15%)
• Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (10%)
• Projekty Charity ČR (5%)
• Režie sbírky (5%)
Všem dárcům i koledníkům patří dík.

SPORTOVNÍ OKÉNKO

SPOLKY A SDRUŽENÍ

TJ TATRAN Miřetice

ČRS Miřetice

Vážení přátelé, aniž by si toho většina týmu i fanoušků
všimla, rozjel se nový fotbalový rok v miřetickém klubu.
Přidávám několikero důležitých časově organizačních
informací pro hráče i fanoušky.
Tréninky probíhají každý pátek od 17.00 hodin a každou neděli od 13.00 hodin.
Počínaje 27. 1. 2013 začínáme každou neděli chodit
na prospěšný spinning do Hlinska. Přesunuli jsme začátek na 17.00 hodin , abychom mohli potom ještě využít
regeneraci hlineckého bazénu. Vstupné na spinning by
mělo zůstat stejné jako loni, tedy cca 50 Kč na osobu.
Další dobrou zprávou je to, že i instruktorka Jana zůstane stejná a stejně usměvavá.
Termíny spinningu:
27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., vždy od 17.00 hodin.
Absolutní novinkou letošní zimní přípravy je naše
účast v zimním turnaji na umělé trávě v Chrudimi na
AFK. Termíny zápasů:
NE 20. 1. 19.00 hodin Miřetice – Krouna
SO 9. 2. 19.00 hodin Miřetice – Hrochův Týnec
NE 17. 2. 11.00 hodin Miřetice – Skuteč
SO 23. 2. 13.00 hodin Miřetice – Stolany
NE 3. 3. 19.00 hodin Miřetice – Chroustovice
NE 10. 3. 17.00 hodin Miřetice – Svratouch
V plánu jsou samozřejmě i další přípravné zápasy.
Data a místa budou upřesněna. Tradiční událostí fotbalové zimy je i výroční ples TJ Tatran Miřetice. Ten se
uskuteční 23. 2. 2013.
Petr Dejnožka
zdroj: www.tj-tatran.wz.cz

Nabízíme vám plán práce rybářů z ČRS Miřetice na
měsíc leden a únor.
• 4. 1., 1. 2., a 1. 3. - schůze výboru a rybářské stráže
• 6. 1., 13. 1., 27. 1., 3. 2. a 17. 2. se vydávaly nové roční povolenky. Pozor ! mimo tyto termíny nebudou
nikomu povolenky vydány !!!
• 9. 3. se v Restauraci U Mrázků uskuteční rybářský ples

ČRS MIŘETICE
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES,
KTERÝ SE KONÁ 9. BŘEZNA 2013
V RESTAURACI U MRÁZKŮ OD 19.00 HODIN
K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT
PARDUBICKÁ ŠESTKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
leden
paní Jaroslavě Slavíkové z Miřetic
panu Rudolfu Žaludovi z Miřetic
panu Jaroslavu Němcovi ze Švihova
paní Jarmile Zatřepálkové z Miřetic
panu Karlu Čechlovskému z Dachova
panu Herbertu Neuwirthovi z Čekova

Blahopřejeme k narození
TJ TATRAN MIŘETICE

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
TRADIČNÍ SPORTOVNÍ PLES,
KTERÝ SE KONÁ 23. ÚNORA 2013
V SÁLE RESTAURACE U MRÁZKŮ V MIŘETICÍCH
K TANCI A POSLECHU HRAJE
PARDUBICKÁ ŠESTKA
BOHATÁ TOMBOLA JE ZAJIŠTĚNA

rodičům Hanně a Ivanu Mihali ze Švihova
k narození dcery Elišky
rodičům Zdeňce Růžičkové a Janu Kubíčkovi z Čekova
k narození syna Davida
rodičům Andree a Karlu Haškovým z Miřetic
k narození syna Matyáše

S lítostí oznamujeme, že zemřely
paní Oldřiška Vintrová z Miřetic
paní Marie Zelenková z Dachova
paní Miroslava Zdražilová z Miřetic - Perku
paní Marie Horníková z Bošova
Čest jejich památce
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