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MIŘETICKÝ

červenec, srpen

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 8/5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 29. 6. 2015
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
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1. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ve věci prodloužení plynovodního řadu na Majlant
sdělení ve věci odkoupení pozemku p.č. 832/7 a ke konečnému rozhodnutí požaduje doložení listiny, na základě které
byl proveden zápis do pozemkové knihy včetně geometrického plánu
výsledky výběrového řízení na
akci Oprava místní komunikace K Eltopu; zakázka byla
přidělena nejvýhodnější nabídce – ﬁrmě Mgr. Rulík Luděk,
Na Kopci 196, 537 05 Chrudim, IČ 64221245, cena díla
845 287 Kč včetně DPH
výsledky výběrového řízení na
akci Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení akce: Splašková kanalizace
a ČOV Miřetice; zakázka byla
přidělena nejvýhodnější nabídce – ﬁrmě Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové, IČ 60113111, cena díla
398 000 Kč bez DPH

2. SCHVALUJE
2.1 hospodářský výsledek za rok
2014 příspěvkové organizace
Mateřská škola Miřetice ve výši
7898,85 Kč a jeho převedení do
rezervního fondu
2.2 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Miřetice sestavenou k 31. 12. 2014
s výrokem bez výhrad
2.3 hospodářský výsledek za rok
2014 příspěvkové organizace

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Základní škola Miřetice ve výši
38664,67 Kč a jeho převedení
do rezervního fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Miřetice sestavenou k 31. 12. 2014
s výrokem bez výhrad
prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v objektu čp. 31 v Miřeticích ze dne
12. 5. 2009; nájemní smlouva
se prodlužuje do 30. 6. 2020;
ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny
pronájem části nebytových
prostor o výměře 74,5 m2 v objektu čp. 31 ve Švihově; cena
je stanovená na 195 Kč za 1 m2
a rok, smlouva se uzavírá do
30. 6. 2016
prodej části pozemku p.č. 201
a p.č. 202/51 v k.ú. Švihov
o výměře cca 1000 m2; zaměření prodávaných částí pozemků
zajistí žadatelka na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce obce; cena prodávaných pozemků je stanovena
na 80 Kč za 1 m2
prodej pozemků p.č. 835/3
a p. č. 835/4 v k.ú. Miřetice
u Nasavrk; cena prodávaných
pozemků je stanovena na 10 Kč
za 1 m2; poplatky spojené s prodejem pozemků a daň z nabytí
nemovitých věcí bude hradit nabyvatel
prodej části pozemku p.č. 850/2
v k.ú. Miřetice u Nasavrk, a to
díl o výměře 116 m2 označen
jako p.č. 850/15 a díl o výměře

14 m2 označený jako st.č. 491;
cena prodávaných pozemků je
stanovena na 50 Kč za 1 m2
2.10 prodej části pozemku p.č. 850/2
v k.ú. Miřetice u Nasavrk, a to
díl o výměře 21 m2 označen
jako p.č. 850/16; cena prodávaného pozemku je stanovena na
50 Kč za 1 m2
2.11 zpracování obecně závazné vyhlášky obce Miřetice o používání zábavní pyrotechniky
2.12 uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje
2015, evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/21906, mezi Obcí
Miřetice a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice
2.13 uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova, evidenční číslo smlouvy
OŽPZ/15/22549, na akci Oprava
místní komunikace v Bošově od
nádrže k Fidrovým, mezi Obcí
Miřetice a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice
2.14 uzavření příkazní smlouvy
č. 03/2015 mezi Obcí Miřetice
a Ing. Janem Dobiášem, Obora 85, 679 01 Skalice nad Svitavou ve věci veřejné zakázky
Přírodní hřiště Mateřská škola
Miřetice
2.15 provedení opravy místní komunikace v Čekově, na akci budou

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
v rozpočtu obce převedeny ﬁnanční prostředky rozpočtované na opravu chodníků v Miřeticích, která se v letošním roce
neuskuteční
2.16 doplnění komise k otevírání
obálek a posuzování nabídek na
výběrová řízení ve věcech stavebních řízení o členy Ing. Ingrid Matějkovou, Ing. Zdenka
Jandu, Ing. Václava Hromka

3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce jednat se Správou
a údržbou silnic Pardubického
kraje o možnosti a podmínkách
uložení plynovodního řadu do
tělesa silnice na Majlant

sporných závazkových vztahů
a prokázání dobré vůle vydržení pozemku p.č. 1319/2 v k.ú.
Miřetice u Nasavrk

4. TRVÁ
4.1 pověření pro starostu obce zajistit vyjádření nezávislého
právníka ve věci narovnání

5.1 odeslat odpověď a vysvětlení na
dopis ve věci neustálých stížností na zaměření a vytyčení
pozemků v okolí Ležáků

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Čas utíká a máme tu letní prázdniny. Mateřská škola
je pro přihlášené děti opět otevřena od pondělí 17. srpna
denně od 6.30 do 16.00 hodin. K zápisu na příští školní
rok přišlo 21 dětí, přijaty byly všechny a od 17. srpna si
za námi do školky mohou chodit pohrát v rámci adaptačního programu v doprovodu dospělé osoby denně od
9.30 do 11.30 hodin.
Díky vedení obce Miřetice nás teď čeká rekonstrukce
a dovybavení školkové zahrady novými herními prvky
a také výměna oken a zateplení objektu bývalých jeslí,
kde se nyní nachází III. oddělení MŠ Miřetice.
Přiložené fotograﬁe jsou ze slavnostního pasování
předškoláků na školáky, kterým přejeme úspěšný start
do další životní etapy a pohodovou plavbu životem.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka

5. DOPORUČUJE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Školní lavice jsou již opuštěné, všude je ticho a klid,
hlasy dětí i pronikavého zvonění již utichly. Ano, v současné době jsou všechny základní školy osiřelé a žáci si
užívají zasloužené prázdniny.
V závěru školního roku jsme absolvovali ještě tradiční akce, které patří mezi velmi oblíbené, neboť všichni již cítí, že dny volna se blíží. Nejznámější je ležácký
Memoriál Karla Kněze, který byl tentokrát organizován
trochu odlišně, než bývá zvykem, ale myslím, že nikoho z účastníků tato změna nezaskočila, ale setkala se
s kladnou odezvou. Ukončení běhu v ležáckém areálu je
jistě bezpečnější, než v obci Louka. Za naši školu startovala dvě družstva, jako tzv. „předběžci“, protože stále
nemáme žáky 5. ročníku. Vedli si velmi dobře a zaslouží si pochvalu. Kromě vlastního branného závodu se
pak všichni těší na ukázku vojenské techniky, na práci
psovodů a hlavně na seskoky parašutistů. I když počasí
zpočátku postrašilo, nakonec se umoudřilo a děti si užily
bezva den.
Další akcí, která získává popularitu a je pro účastníky velmi atraktivní, je Plamínek. Ten organizují místní
hasiči jak pro děti z mateřské školy, tak pro naše žáky.
Všichni si prověří svoji rychlost, hbitost a sílu a zároveň
se vždy dozvědí něco nového. Tentokrát to bylo z oblasti
vodních záchranářů. Chtěli bychom touto cestou všem
organizátorům a členům SDH Miřetice poděkovat nejen
za prima akci pro děti, ale i za velmi hodnotné ceny. Ty
byly připraveny jak pro každého jednotlivce, tak pro celý
kolektiv. Naše škola obdržela sadu různých míčů – od
fotbalového až po míčky na ﬂorbal. Děkujeme.
Oblíbenou akcí na závěr školního roku je společný
oběd se školní družinou. V hostinci Na Majlantě nám
tentokrát připravili kuřecí plátek s kroketami a chladivou malinovku. Poslední společné chvíle se spolužáky,
závěrečné hry před dvěma měsíci prázdnin – takové bylo
poslední odpoledne.
Pak už čekalo opravdové ukončení školního roku,
které se nese ve znamení předávání vysvědčení. V tento slavnostní den jsme uvítali zástupce obecního úřadu
a kromě pochval, pěkných známek a prázdninových přání na nás na všechny čekalo velmi milé překvapení.
Mohl se s ním pochlubit žák 4. ročníku Marcel Uchytil, který celý rok poctivě trénoval karate a den před vysvědčením získal v závodech několik medailí. A nechyběla ani zlatá! Marcel získal zasloužený obdiv i uznání
a samozřejmě mu přejeme mnoho zdaru a úspěchů do
dalších let.
Za všechny děti i zaměstnance přeji všem klidné léto
a slunné prázdniny i dovolené.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
TJ TATRAN Miřetice
Memoriál Jiřího Zíty a Jiřího Slavíka
Dvacátý druhý ročník tradičního fotbalového klání
se bude konat 25. července 2015 od 9.00 na fotbalovém
hřišti v Miřeticích.
PLÁN AKCÍ pořádaných TJ TATRANEM Miřetice
• 25. července – Miřetice Fest Vol. II
- hrají: Volant, Dukla Vozovna, Sabrage, Pomalu Plující a Saxer
• 1. srpna – III. Cenová
• 15. srpna – Day Dreams + Kašpar
• 29. srpna – Zakončení léta 2015
- pořádá TJ TATRAN Miřetice a SDH Miřetice
• 4. září – Normal 03
všechny taneční zábavy začínají ve 20.00 hodin na
Letním parketě v Miřeticích
zdroj: www.tjtatranmiretice.cz

SDH Miřetice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MIŘETICE
Vás zve na tradiční hasičskou soutěž

,,O POHÁR STAROSTY OBCE MIŘETICE‘‘
Soutěž se koná v sobotu 1. 8. 2015 na hřišti
v Miřeticích
Začátek soutěže ve 13.00hod.
Od 20.00 hodin
Vás zveme na taneční zábavu, hraje III. Cenová

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v celé obci Miřetice proběhne v sobotu 26. září 2015.

Místa a časy svozů budou zveřejněny.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NKP Ležáky
Nabízíme vám program chystaných večerů Křeslo pro
hosta v NKP Ležáky.
Křeslo pro Zdenu Hadrbolcovou
4. 9. 2015 od 18.00 hodin
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Filip Douda

Křeslo pro Karla Weinlicha
18. 9. 2015 od 18.00 hodin
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti

Křeslo pro Václava Hybše
25. 9. 2015 od 18.00 hodin
Večerem provází Jiří Vaníček
klavír Václav Hybš, zpěv Pavlína Filipovská

Petr Hořejš a jeho Toulky českou minulostí
2. 10. 2015 od 18.00 hodin
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Filip Douda

Křeslo pro Františka Švihlíka a Zdeňka Junáka
aneb vzpomínky na natáčení Četnických humoresek
9. 10. 2015 od 18.00 hodin
zpěv Zdeněk Junák

MUDr. Jan Hnízdil a jeho hnízdo zdraví
16. 10. 2015 od 18.00 hodin
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti

Blahopřejeme k životnímu jubileu
červen
panu Oldřichovi Janouškovi z Dachova
červenec
panu Jaroslavovi Havlovi z Miřetic
paní Lídě Doušové z Dachova
paní Jiřině Divišové z Havlovic
paní Libuši Svobodové z Bošova
paní Heleně Boháčové z Dubové
Blahopřejeme k narození
syna Petra Arlta,
rodičům Lucii a Petrovi Arltovým z Miřetic
syna Jakuba Doležala,
rodičům Petře a Davidovi Doležalovým z Bošova
dcery Naděždy Malinové,
rodičům Naděždě a Jiřímu Malinovým z Miřetic
S lítostí oznamujeme, že zemřela
paní Zdeňka Janečková ze Švihova
Čest její památce!
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