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MIŘETICKÝ

listopad

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 21/8/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 7. 11. 2016
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 zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1295 v k.ú.
Švihov

2.1

1.2 žádost o odkoupení pozemku
p.č. 1281/3 v k.ú. Švihov
1.3 podané žádosti spolků a organizací na poskytnutí individuálních dotací na rok 2017; požadavky budou zapracovány do
rozpočtu obce na rok 2017
1.4 žádost o rozšíření veřejného
osvětlení podél místní komunikace z Miřetic na Bošov

2.2

2.3

1.5 žádost občanů o umístění přístřešku na autobusovou zastávku v Miřeticích naproti poště
1.6 žádost občanů o vybudování
chodníku podél silnice III. třídy
337 73 z místní části Dachov do
Miřetic ke křižovatce u Restaurace U Mrázků
1.7 rozhodnutí starosty obce Miřetice č. 1/2016 – příkaz k provedení inventarizace za rok 2016,
složení inventarizačních komisí
a plán inventur
1.8 rozhodnutí starosty obce Miřetice č. 2/2016 – zřízení likvidační komise
1.9 sdělení Ministerstva zemědělství
o zařazení akce Splašková kanalizace a ČOV Miřetice do Seznamu akcí Programu 129 250,
číslo 47828/2016-MZE-15131

2.4

2.5

2.6

2.7

2. SCHVALUJE
prodej části pozemku p.č. 839/3
o výměře 39 m2 (nově označen
jako pozemek p.č. 839/5) v k.ú.
Miřetice u Nasavrk, cena prodávaného pozemku je stanovena na 50 Kč za 1 m2
koupi části pozemku p.č. 840
o výměře 9 m2 (nově označen
jako pozemek p.č. 840/2 v k.ú.
Miřetice u Nasavrk, cena kupovaného pozemku je stanovena
na 50 Kč za 1 m2
prodej části pozemků p.č.
1299/3 a 38/2 o výměře 66 m2
(nově označen jako pozemek
p.č. 1299/5) v k.ú. Miřetice
u Nasavrk, cena prodávaného
pozemku je stanovena na 50 Kč
za 1 m2
prodej části pozemku p.č. 368/1
v k.ú. Havlovice u Miřetic, zaměření prodávané části pozemku si zajistí žadatelé na vlastní
náklady, u zaměření bude přítomen zástupce obce; cena prodávané části pozemku je stanovená na 50 Kč za 1 m2
prodej pozemku p.č. 1291 o výměře 306 m2 v k.ú. Švihov, cena
prodávaného pozemku je stanovena na 50 Kč za 1 m2
prodej pozemku stavební č. 175
o výměře 61 m2 v k.ú. Švihov,
cena prodávaného pozemku je
stanovena na 50 Kč za 1 m2
zadání zpracování projektové
dokumentace na opravu komunikace

2.8 vyhlášení soutěže na zhotovení
prováděcí dokumentace na akci
Splašková kanalizace a ČOV
Miřetice
2.9 přípravu výběrového řízení na
zhotovitele stavby Splašková
kanalizace a ČOV Miřetice
2.10 zhotovitele stavby Výměna
dlažby kolem budovy MŠ Miřetice – ﬁrma SL HOLDING CZ
s.r.o, Antala Staška 1859/34,
140 00 Praha 4 za nabídkovou
cenu 167 119,20 Kč bez DPH
2.11 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji II. mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, IČ 70892822
a Obcí Miřetice na Relaxační
venkovní sportoviště
2.12 roční zápisy do kronik obce
Miřetice a Švihov za rok 2015
a odměny
2.13 rozpočtové opatření č. 4/2016
3. POVĚŘUJE
3.1 místostarostku obce zajistit nabídku na zpracování projektové
dokumentace na vodovod do
Krupína a oslovit ﬁrmu LINE
INŽENÝRING s.r.o., Čáslavská 683, PSČ 537 01 Chrudim,
IČO 26012171 ve věci zpracování projektu

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Upozornění
Obecní úřad opět upozorňuje majitele psů a dalších
domácích zvířat, že není povolen jejich volný pohyb po
veřejně přístupných místech.
Podle § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, je chovatel povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku
hospodářských zvířat. Podle § 27 odst. 3 písm. e) tohoto
zákona se fyzická osoba jako chovatel hospodářských zvířat dopustí přestupku tím, že neučiní opatření nezbytná
pro zabránění úniku hospodářských zvířat. Za uvedený
přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Dále zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v § 60 odst. 11 uvádí, že vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto
zvířat po pozemní komunikaci, jinak se dopouští přestupku, za který je možno uložit pokutu do 2500 Kč.

Rovněž by se chovatel hospodářských zvířat mohl dopouštět i přestupku podle ust. § 47 odst. 1 písm d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to znečištění veřejného
prostranství. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do
výše 20 000 Kč. Veřejná prostranství jsou chodníky,
místní komunikace, návse, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Přestupky pro obec Miřetice projednává obec s rozšířenou působností (MÚ Hlinsko, odbor životního prostředí).
Vyzýváme tímto majitele a chovatele psů a hospodářských zvířat, aby učinili taková opatření, která by volnému pohybu zvířat po veřejných prostranstvích zabránila.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Říjnový program v naší školce zpestřila návštěva
dvou divadel. Při pohádce „Kašpárkovy dopravní značky“ Divadla Úsměv se děti nejen pobavily, ale také poučily o bezpečném chování v silničním provozu. Divadlo
Šikulka děti potěšilo hned třemi maňáskovými pohádkami, v nichž bylo také poučení o kamarádství, upřímnosti, odvaze se přiznat i správném stravování.
Konec října se slaví Halloween, o němž jsme si s dětmi
povídali, vydlabávali dýňové svítilny i strašidýlka a pro
naše nejstarší dítka z oddělení „Motýlků“ si připravili
strašidlácký program kluci, holky a paní učitelky v sousední základní škole. Děkujeme jim, že nás moc nestrašili,
ale báječně pobavili při stezce odvahy i plnění zábavných
úkolů na interaktivní tabuli, také nám zazpívali a zatančili
si s námi, takže jsme si Halloween opravdu krásně užili.
Předškoláci na podzim se svou paní učitelkou vystoupili u příležitosti Vítání občánků na obecním úřadě a při
oslavě jubilejních výročí svateb v krásně nazdobeném
sále Pohostinství U Kapličky ve Švihově.
První listopadový den jsme do našich školkových aktivit zapojili celé rodiny. Uspořádali jsme tradiční podzimní akci „Uspávání broučků“, která začala soutěžemi
pro děti na zahradě mateřské školy. Poté jsme vyrazili do lesa cestou značenou fáborky, při níž nás čekalo
také několik úkolů, do nichž jsme zapojili i dospěláky.
V lese jsme uložili k zimnímu spánku broučky vyrobené
z přírodnin a zazpívali jim ukolébavku. Lesní skřítkové
tady navíc schovali poklad, o který se podělily všechny
děti. Podvečerní průvod zpět ke školce rozzářily rozličné
lampióny, kterými nám děti svítily na cestu.

s nimiž se děti budou moci nejen pomazlit, ale také se
dozvědí jak se k nim správně chovat.

Teď se těšíme na návštěvu canisterapeutky, která
k nám do školky přijede se svým pejskem a kočičkou,

za MŠ Miřetice
Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
O našich očekávaných podzimních akcích jsme se
zmiňovali v minulém zpravodaji. Nyní můžeme již hodnotit, bilancovat a zavzpomínat si na ně.

Přelom října a listopadu je ve znamení nadpřirozena,
strašení, duchů a dalo by se říci jakési ponuré nálady.
Ovšem u dětí se o sklíčenosti a chmurné náladě mluvit
nedá – snad právě naopak. Ony se velmi rády oblékají
do strašidelných kostýmů, poslouchají duchařské příběhy a absolvují přímo hororové úkoly. Z jejich nálady je
cítit očekávání, radost, energie a napětí z neznámého.
A právě takovou atmosféru jsme zažili v úterý 25. října
v základní škole. V rámci již tradičního halloweenského
světélkování jsme během dopoledne přivítali kamarády
z mateřské školy. Předvedli jsme jim strašidelné masky,
zazpívali tematickou písničku a připravili různé tajemné
úkoly. Podobný program probíhal odpoledne pro naše
žáky a později pro další návštěvníky. Večerní strašidelnou atmosféru ještě stupňovaly děsivé zvuky a temno,
(mírné osvětlení tvořily pouze svíčky). Novinkou v letošním roce byla tzv. tajemná komnata, kam vstoupili jen
ti nejodvážnější. Závěrečné odtajnění jistě přineslo všem
dětem úlevu a třeba i překvapení.

Další významná akce proběhla 10. listopadu. V celostátní recitační soutěži na Ležákách reprezentovalo naši
školu šest žáků ve dvou kategoriích. Pochvalný list za
účast si odnesli všichni a cenu poroty za recitaci získala
Karolína Anna Hašková. Vybrala si báseň Jaroslava Seiferta Koulelo se, koulelo.
V sobotu 12. listopadu se naši žáci účastnili kulturního programu u příležitosti zlatých svateb v hostinci ve
Švihově. Věříme, že společně s ostatními vystupujícími
přispěli k příjemné a pohodové náladě všech přítomných.
Poslední listopadovou akcí, která nás teprve čeká, je
ﬁnále v deskové hře – Duch. Školní kolo proběhlo právě v rámci našeho světélkování a do závěrečného utkání
všech škol mikroregionu Hlinecka se probojovala žákyně 5. ročníku Leona Ježková. Právě ona bude bojovat za
naši školu v multikulturním centru v Hlinsku. Fandit
a podpořit ji pojedou žáci 4. a 5. ročníku. Všichni ostatní
budou Leoně držet pěsti pro štěstí ve škole.
A co říci závěrem? Gratulujeme všem žákům, kteří
se účastnili a případně uspěli v různých soutěžích. Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům
za spolupráci a podporu školy při různých akcích. Velké
poděkování patří i tatínkům, kteří nám pomohli při vytváření tajemné komnaty.
za ZŠ Miřetice
Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat za organizaci sbírky na podporu
našeho syna Nicolase Novotného, která
se konala v srpnu letošního roku při akci
Rozloučení s prázdninami 2016. Děkujeme
nejen všem, kteří se na pořádání této akce
jakkoli podíleli, ale hlavně všem dárcům,
kteří přispěli většími i menšími obnosy na
dobrovolném vstupném, vedení Obce Miřetice a panu starostovi. Vybralo se neuvěřitelných 14.000,- Kč.

POZVÁNKA
Místní knihovny Švihov a Miřetice
a Obec Miřetice
srdečně zvou děti na

ODPOLEDNE
S MIKULÁŠEM A ČERTEM

Dále chci poděkovat celému zastupitelstvu za schválení a následné darování částky 10.000 Kč z rozpočtu obce na intenzivní
rehabilitaci.
Jak jistě víte, Niky minulý rok vážně
onemocněl a je odkázán na invalidní vozík
a pomoc rodiny. Právě díky Vám, občanům
obce Miřetice, kteří přispěli, mohl Niky
odjet na neurorehabilitační pobyt v Adeli
v Piešťanech už v měsíci říjnu.
Rehabilitace na Slovensku byla náročná,
ale významně přispěla ke zlepšení Nikyho
hybnosti a stability.
Niky je nadšený, co nového zase zvládnul. Vědomí toho, že může intenzivním
cvičením dosáhnout na svůj sen jednou
zase chodit, běhat, skákat jak byl zvyklý,
mu dává velké naděje do budoucna. Sice je
to běh na dlouhou trať, ale Niky je veliký
bojovník.

sobota 3. 12. 2016
v Pohostinství U Kapličky ve Švihově
začátek v 15.30 hodin
Na děti čekají soutěže, zábava i sladká nadílka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k životnímu jubileu
listopad
paní Vladislavě Sotonové z Čekova
paní Haně Vlasákové z Miřetic
panu MUDr. Lubomíru Pecháčkovi z Miřetic

Moc si Vaší pomoci vážíme.
Ještě jednou moc děkujeme.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího
Luboš a Monika Novotných,
rodiče

Blahopřejeme k narození
dcery Denisy Kobosilové,
rodičům Janě a Marcelu Kobosilovým z Dachova
dcery Soﬁe Alinčové,
rodičům Adéle a Luboši Alinčovým z Miřetic
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