OBĚŽNÍK

2/2017

MIŘETICKÝ

březen, duben

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 25/2/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 20. 2. 2017
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. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 sdělení ve věci vytyčení pozemků a nepokácení stromů
u hranic pozemků
1.2 zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 obce
Miřetice s výsledkem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny
2. SCHVALUJE
2.1 jakožto zadavatel veřejné zakázky na provedení stavebního díla „Splašková kanalizace
a ČOV Miřetice“ na základě
doporučení hodnotící komise:
a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Sdružení pro
splaškovou kanalizaci a ČOV
Miřetice, vedoucí účastník řízení INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 53901 Hlinsko; IČ 25284959, nabídková
cena za dílo 56 086 888,96 Kč
bez DPH, 67 865 135.64 Kč
s DPH
2.2 jakožto zadavatel veřejné zakázky na poskytování služeb:
„Technický dozor investora
a koordinátor BOZP na staveništi v rámci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Miřetice“
na základě doporučení hodnotící komise:

2.3

2.4

2.5

2.6

a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 53821
Slatiňany; IČ 27510468, nabídková cena 680 000 Kč bez DPH,
822 800 Kč DPH
vypsání výběrového řízení na
poskytnutí úvěru obci Miřetice
na ﬁnancování akce „Splašková
kanalizace a ČOV Miřetice“ ve
výši 30 000 000 Kč se splatností 15 let podle navržených zadávacích podmínek
odeslání výzvy pěti bankovním
ﬁnančním ústavům k podání
nabídky na poskytnutí úvěru
obci Miřetice na ﬁnancování
akce „Splašková kanalizace
a ČOV Miřetice“
poskytnutí dotace Janu Rýdlovi – JR Running sport – Intersport, Sokolská 130, 53825
Nasavrky, IČ 13193848 ve výši
10 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním
29. štafety Javoříčko – Ležáky –
Lidice a koncertu věnovanému
tragédii vypálených obcí a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace
prodej pozemku p.č. 202/8
o výměře 1121 m2 v k.ú; cena
prodávané nemovitosti se stanovuje na 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
3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce jednat s MO ČRS
Miřetice ve věci vyčištění odtokové strouhy z rybníka Kovární
3.2 starostu obce Jaroslava Chouru
k podpisu smlouvy o dílo mezi
smluvními stranami Obec Miřetice 53955 Miřetice 66, IČ
00270504 a Sdružením pro
splaškovou kanalizaci a ČOV
Miřetice, vedoucí účastník řízení INSTAV Hlinsko a.s.,
se sídlem Tyršova 833, 53901
Hlinsko; IČ 25284959 na zhotovení stavebního díla „Splašková
kanalizace a ČOV Miřetice“
3.3 starostu obce Jaroslava Chouru
k podpisu smlouvy o poskytování služeb č. 4/2017 mezi
smluvními stranami Obec Miřetice 53955 Miřetice 66, IČ
00270504 a ﬁrmou AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 53821
Slatiňany; IČ 27510468 na
zajištění technického dozoru
investora v průběhu realizace
stavby a koordinátora BOZP na
staveništi „Splašková kanalizace a ČOV Miřetice“

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 26/3/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 27. 3. 2017
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. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 žádost o odstranění plotu
z obecní cesty na p.č. 1282,
k.ú. Švihov
2. SCHVALUJE
2.1 jakožto zadavatel veřejné zakázky Poskytnutí úvěru obci
Miřetice na ﬁnancování akce:
„Splašková kanalizace a ČOV
Miřetice“ na základě doporučení hodnotící komise:
c) výsledky výběrového řízení
d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
14000 Praha 4, IČ 45244782,
nabídková cena Varianta č. 1
ﬁxní úroková sazba po celou
dobu čerpání i splácení úvěru
2 178 532 Kč, DPH není uplatňována
2.2 uzavření Smlouvy o poskytnutí
úvěru obci Miřetice na ﬁnancování akce: „Splašková kanalizace a ČOV Miřetice“ mezi Obcí
Miřetice a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62,
14000 Praha 4, IČ 45244782
2.3 prodej části pozemku p.č. 1316
a části pozemku p.č. 1329 v k.ú.
Švihov; zaměření prodávaných
částí pozemků si zajistí žadatelky na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávaných částí
pozemků je stanovena na 50 Kč
za 1 m2
2.4 prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 4 v 3. nadzemním podlaží domu čp. 66 v Miřeticích;
nájemní smlouva bude uzavřená
do 31. 3. 2018, ostatní podmínky původní nájemní smlouvy
zůstávají nezměněny

2.5 uzavření smlouvy mezi Obcí
Miřetice a Městskou knihovnou
Chrudim, Filištínská 36, 53701
Chrudim, IČ 049751 na sdružování ﬁnančních prostředků
na nákup výměnného knižního
fondu; obec poskytne částku
3000 Kč
2.6 uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby mezi Obcí
Miřetice, společností Kvis Pardubice a.s., Rosice 151, Zelená
Louka, 53353 Pardubice, IČ
46506934 a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
53211 Pardubice, IČ 070892822
zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice, IČ 00085031 ve věci zvláštního užívání silničního pozemku pro umístění inženýrských
sítí a provádění stavebních prací pro stavbu „Splašková kanalizace a ČOV Miřetice“
2.7 uzavření dohody č. 32/2017
o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Regionálním muzeem v Chrudimi, Široká ulice 86, 53701
Chrudim, IČ 00370941 a Obcí
Miřetice ve věci budování akce
„Splašková kanalizace a ČOV
Miřetice“
2.8 závazné ukazatele ﬁnančních
vztahů mezi zřizovatelem Obcí
Miřetice a zřízenými příspěvkovými organizacemi: neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská
škola Miřetice pro rok 2017 je
stanoven ve výši 500 000,- Kč,
neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Základní škola Miřetice pro
rok 2017 je stanoven ve výši
320 000,- Kč

3. VYDÁVÁ
3.1 formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu
Miřetice jako příslušný orgán
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném
znění, za použití § 43 odst. 4,
§ 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací
činnosti a § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění
4. ZAMÍTÁ
4.1 prodej pozemků p.č. 279/12
a 279/13 v k. ú. Havlovice u Miřetic
4.2 prodej pozemků p.č. 302/1,
320/6, 279/4, 320/4 a 320/1
v k. ú. Havlovice u Miřetic
5. POVĚŘUJE
5.1 členku zastupitelstva Ing. Matějkovou zjistit na Městském
úřadě Hlinsko, stavebním úřadě
podrobnosti o povolení či nepovolení stavby plotu u domu
čp. 23 v místní části Krupín
5.2 starostu obce odeslat Radě Pardubického kraje a náměstkovi
hejtmana Pardubického kraje
zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost panu Michalovi Kortyšovi žádost o provedení opravy silnice III/33775
v úseku od křižovatky se silnicí II/337 v Miřeticích do obce
Žumberk

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ
II. čtvrtletí 2017
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

Poznámka

1. dubna

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

2. dubna

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

8. dubna

Sobota

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

9. dubna

Neděle

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

14. dubna

Pátek

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

15. dubna

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

16. dubna

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

17. dubna

Pondělí

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

22. dubna

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

23. dubna

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

29. dubna

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

30. dubna

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

1. května

Pondělí

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

6. května

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

7. května

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

8. května

Pondělí

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

13. května

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

14. května

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

20. května

Sobota

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

21. května

Neděle

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

27. května

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

21. května

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

3. června

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

4. června

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

10. června

Sobota

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

11. června

Neděle

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

17. června

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

18. června

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

24. června

Sobota

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

25. června

Neděle

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit
její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 22. DUBNA 2017
STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH VOZŮ

od (hodin)

do (hodin)

Miřetice

u hasičské zbrojnice

8.00

8.15

Miřetice

u školy

8.20

8.30

Dachov

náves u Mošnerů

8.35

8.45

Miřetice

autobusová zastávka

8.50

9.10

Dubová

autobusová zastávka

9.15

9.25

Havlovice

u HAKU

9.30

9.35

Bošov

náves

9.40

9.55

Švihov

Pohostinství

10.00

10.20

Krupínské Paseky

náves

10.25

10.35

Krupín

náves

10.40

10.50

Švihůvek

pod čp. 53

10.55

11.05

Čekov

náves

11.10

11.20

Majlant

autobusová zastávka

11.25

11.35

Občané budou odpad osobně předávat posádce vozu !!!
Likvidace bioodpadu
Začíná sezóna, kdy se začne likvidovat bioodpad. Během měsíce dubna 2017 budou k dispozici kontejnery na
bioodpad a také popelnice (hnědé) na bioodpad, které
obecní úřad pro občany objednával na základě vrácených dotazníků z ankety Mikroregionu Hlinecko pořádané do 15. 9. 2015.
Kontejnery a popelnice na bioodpad slouží pouze k likvidaci bioodpadu a nesmí se do nich vhazovat žádný
jiný odpad.
Bioodpadem se rozumí: listí, tráva, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpky z větví, spadané ovoce, hlína z květináčů apod.

Do kontejnerů a popelnic na bioodpad nepatří:
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a biologicky
nerozložitelný odpad.
Pokud se bude v kontejnerech objevovat odpad, který do
nich nepatří, bude obec muset hradit třídění odpadu, a proto zvýšit poplatky za likvidaci odpadu pro celou obec.

Likvidace stavebního odpadu
Znovu důrazně upozorňujeme občany, že do kontejnerů na komunální odpad není dovoleno ukládat stavební
odpad a suť. Pokud se tento odpad objeví v kontejnerech,
technické služby kontejnery nebudou vyvážet.
Likvidaci stavebního odpadu si lze domluvit v Technických službách s.r.o. Hlinsko, tel. 469 326 557.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Únor se u nás v mateřince nesl v karnevalovém duchu.
Nejprve si v kostýmech užili malí lyžaři svou poslední
lekci v hlineckém Skiareálu. Kromě běžného lyžování
se také soutěžilo a všichni dostali „lyžařské vysvědčení“ a dáreček. Karneval jsme si uspořádali také u nás ve
třídách. Tančili jsme i soutěžili, smáli se a dováděli. Využili jsme i naši interaktivní tabuli, díky níž jsme měli
„diskoškolkohrátky“ i zábavné úkoly a hry. Nechyběli
ani nafukovací balónky a dobrůtkové odměny. A protože ctíme také staré lidové obyčeje, vyrobili jsme si i tradiční barevné čepice a jednoduché chrastící hudební nástroje a vydali se s nimi na masopustní průvod obcí.
Ve školce nás navštívil také divadelní soubor Pernštejni s kouzelnou loutkovou pohádkou „Jejda strašidýlka“, která děti nejen pobavila, ale také poučila o mezilidských vztazích, ochraně životního prostředí, ochotě
pomoci druhým i o tom, že člověk nemusí být takový,
jakým se na první dojem zdá.
V březnu jsme se učili o zdraví a prevenci nemocí i úrazů. Kromě mnoha našich vlastních aktivit a her nám toto
téma doplnila také přednáška „Zdraví na talíři“ z projektu

„Zdravá pětka“, při níž se děti poučily například o správné skladbě potravy, významu hygieny a pohybu.
Také jsme už vyprovodili zimu v podobě báby „Moreny“, kterou jsme poslali po vodě, aby už začalo opravdové jaro. To slavnostně přivítáme ještě poslední březnový
den vystoupením našich dětí při zahájení sezóny NKP
Ležáky. Přijďte se také podívat.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Hurá jaro!
Hurá, jaro už je tady,
zelenat se začnou sady,
hlínou bude vonět zem,
Jaro je tu, pojďte ven!
Stručné úvodní verše mluví za vše. Ano, jaro už je tu
a začíná nás všechny obdarovávat svojí kouzelnou atmosférou. První sluneční paprsky probouzejí k životu nejen rostlinstvo, ale také živočichy a veškerou přírodu. Snad i většina lidí vnímá svěží jarní proměnu pozitivně a s radostí.
I naše škola odložila svůj zimní šat a ožila. A to jak ve
smyslu činnosti žáků, tak i svojí výzdobou. Při vstupu do
školy vás uvítají pestré a barevné symboly jara s dominujícím čapím hnízdem. A naši žáci? Velké přestávky tráví většinou na školní zahradě a užívají si čerstvý vzduch
i sluneční svit. Občas využíváme zahradu i při výuce.
Právě nyní nacvičujeme pod širým nebem vystoupení na
tradiční ležácké Otvírání studánek. Nejvíce je prostředí
zahrady využíváno v rámci školní družiny, kdy si děti
„venek“ opravdu užívají.
V současnosti také připravujeme zápis našich budoucích prvňáčků, který proběhne 11. dubna. Těšíme se na
všechny zájemce a věříme, že se těší i oni na nás. Nezapomínáme ani na svátky jara – Velikonoce. Ve výtvarné
výchově si žáci ověří svou nápaditost při vytváření tematických obrázků, ve výuce jistě nechybí informace o velikonočních tradicích, oslavách a o jaru vůbec.

Závěrem bych se ráda vrátila malinko zpět a připomněla akce, které proběhly ještě v zimním období. Někteří
žáci naší školy absolvovali kurz lyžování. V šesti lekcích
se pravidelně účastnili lyžařského výcviku, který v plném
rozsahu zajišťuje sportovní organizace Ski Fanatic Hlinsko. Myslím, že počasí a sněhová nadílka byly vyhovující a celý kurz proběhl v klidu a ke spokojenosti zúčastněných. Někteří z nich si zkusili i zasoutěžit a nebáli se
závodu ve sjezdu v nedalekém areálu Hluboká u Trhové
Kamenice. I když na stupně vítězů nedosáhli, rozhodně si
zaslouží pochvalu za odvahu a reprezentaci školy.
V opačném duchu se nese další akce, která velí: „Do plavek!“ Soutěž v plavání proběhla v krytém bazénu v Hlinsku ve středu 1. března. Naši žáci se účastnili ve třech kategoriích, ale na borce z plaveckých škol jim síly nestačily.
I oni si zaslouží poděkování za snahu a reprezentaci.
Za žáky i zaměstnance základní školy přeji krásné a pohodové jarní dny a pěkné Velikonoce.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka ZŠ

SDH MIŘETICE

TURNAJ V KULEČNÍKU

Zimní přestávka nám uběhla nečekaně rychle. Již tradičně jsme malovali obrázky do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Mladý hasič musí ovládat
nejen praktickou část hasičského sportu, ale musí mít
i odborné znalosti. Zúčastnili jsme se plnění odborek
v Tuněchodech, kde někteří naši svěřenci získali odbornost preventista junior, preventista a strojník.
V současné době trénujeme jednotlivé disciplíny soutěže Plamen. Připravujeme se na okresní kolo, které se
tentokrát bude konat na konci května v Chrudimi. V rámci tréninku se zúčastníme i dalších pohárových soutěží.
Rádi přivítáme mezi sebe nové členy. Přijďte mezi nás,
kluci a holky, je-li vám 5 – 14 let. Trénujeme v pátek od
16.30 a v sobotu od 12.30.
za SDH Miřetice Ing. Irena Ježková

INZERCE

6. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO
TURNAJE V KULEČNÍKU
O PUTOVNÍ POHÁR
A JINÉ CENY

sobota 15. dubna 2017 od 11.00 hodin
Restaurace U Mrázků v Miřeticích
Startovné je 100,- Kč,
v ceně je zahrnut oběd.











Přihlásit se můžete osobně v Restauraci
nebo na telefonu 469 344 170.
Na účast se těší pořadatelé.
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Blahopřejeme k životnímu jubileu
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paní Marii Strykové z Miřetic
paní Janě Hrdé z Miřetic
paní Jarmile Alinčové z Dachova
panu Jaroslavu Hrnčířovi z Miřetic
panu Ladislavu Krulichovi z Čekova
paní Janě Teplé z Dubové
paní Marii Vondráčkové z Miřetic
S lítostí oznamujeme, že zemřela
paní Božena Pytlíková z Miřetic
Čest její památce!
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