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ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 23/10/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 14. 12. 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 zánik mandátu člena zastupitelstva Zdeňka Trubáka ke dni
5. 12. 2016 podle § 55, odst. 2
písm. c) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,
v platném znění
1.2 nastoupení náhradníka Bc. Rudolfa Havlíka na uvolněné místo
člena zastupitelstva podle § 56,
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,
v platném znění
1.3 diskuzní příspěvky ve věci opravy cesty do Krupínských Pasek
2. SCHVALUJE
2.1 rozpočet Obce Miřetice na rok
2017; v příjmové oblasti ve výši
17 582,00 tisíc Kč, ve výdajové oblasti ve výši 28 969,10 ti-

síc Kč; rozpočet schvaluje jako
schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 11 387,10
tisíc Kč bude kryt zůstatkem
ﬁnančních prostředků z roku 2016; návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce
a elektronické úřední desce od
28. 11. 2016 do 14. 12. 2016
2.2 pokácení označeného stromu napadeného škůdcem na pozemku
p.č. 202/51 v k.ú. Švihov; žadatel si zajistí pokácení na vlastní
náklady, vytěžená dřevní hmota
bude odměřena a žadateli prodána za cenu 400 Kč/m3
2.3 zadávací dokumentaci stavby
v podlimitním režimu zpracovanou v souladu s částí třetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na stavební prá-

ce na veřejnou zakázku Splašková kanalizace a ČOV Miřetice
3. JMENUJE
3.1 komisi pro otevírání nabídek
na veřejnou zakázku Splašková
kanalizace a ČOV Miřetice
3.2 komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku Splašková kanalizace
a ČOV Miřetice
4. UDĚLUJE
4.1 starostovi obce pravomoc ke
schvalování rozpočtových opatření do výše 100 000 Kč v souvislosti s dodržováním zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu,
ve znění pozdějších předpisů;
schválená rozpočtová opatření
budou vždy předloženy na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce

USNESENÍ č. 24/1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 6. 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 nastoupení náhradníka Bc. Rudolfa Havlíka, Miřetice 83 ke
dni 6. 2. 2017 na uvolněné místo
člena zastupitelstva podle § 56,
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,
v platném znění
1.2 složení slibu nového člena zastupitelstva

1.3 výše měsíčních odměn poskytovaných v souladu s § 71 zákona
o obcích a na základě nařízení
vlády č. 414/2016 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev uvolněným členům zastupitelstva
s účinností od 1. 1. 2017
1.4 informaci z Oblastní charity
Nové Hrady u Skutče o výno-

sech Tříkrálové sbírky v roce
2017, na území obce Miřetice
se vybralo 20 600 Kč, na území oblastní charity 866 295 Kč;
Oblastní charita Nové Hrady
u Skutče děkuje všem, kteří
Tříkrálovou sbírku podpořili
2. SCHVALUJE
2.1 rozpočtové opatření č. 6/2016
2.2 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích a na

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
základě nařízení vlády č. 414/
2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností
od 1. 2. 2017 za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva
odměnu ve výši 1442 Kč měsíčně, za výkon funkce člena ve
výboru odměnu ve výši 1176 Kč
měsíčně a za výkon funkce člena zastupitelstva odměnu ve
výši 599 Kč měsíčně
2.3 doplnění kontrolního výboru
zastupitelstva o člena Bc. Rudolfa Havlíka a zvolení nového
předsedy kontrolního výboru
Bc. Josefa Ročně
2.4 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v 2. nadzemním
podlaží domu čp. 66 v Miřeticích; nájemní smlouva bude
uzavřena do 31. 3. 2018, ostatní podmínky původní nájemní
smlouvy zůstávají nezměněny
2.5 prodej pozemku p.č. 293/10
o výměře 1002 m2 v k.ú. Havlovice u Miřetic; cena prodávané nemovitosti se stanovuje na
150 Kč za 1 m2; 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
2.6 prodej pozemků p.č. 835/3o výměře 36 m2 a 835/4 o výměře
18 m2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk,
cena prodávaných nemovitostí se
stanovuje na 10 Kč za 1 m2; cena
za prodávané pozemky byla stanovena mimo cenu v místě a čase obvyklou, protože předmětné pozemky žadatel již jednou
kupoval a zaplatil v roce 1979
tehdejšímu místnímu národnímu výboru, ale kupní smlouva
nebyla řádně zaregistrována na
státním notářství a tím nebylo
vlastnictví předmětných pozemků na žadatele převedeno
2.7 pokácení 3 ks dřevin a náletové
křoviny na pozemku p.č. 1317/3
v k.ú. Miřetice u Nasavrk; vytěžená dřevní hmota bude ponechána žadateli jako náhrada za
práci při vyčištění předmětného
pozemku
2.8 uzavření darovací smlouvy
mezi Obcí Miřetice a Oblastní
charitou Nové Hrady u Skut-

če, Chotovice 31, 57001 Litomyšl, IČ 60102411 na částku
10000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
2.9 uzavření darovací smlouvy
mezi Obcí Miřetice a Památníkem Lidice, Tokajická 152,
27354 Lidice IČ 70886342
– NKP Ležáky, 53955 Miřetice
na částku 5000 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním 7. ročníku branného
závodu Memoriál Karla Kněze
dne 23. 6. 2017
3. ZAMÍTÁ
3.1 návrh Jiřího Mrnky realizovat
projekt malé rodinné školky
na produkci sazenic okrasných
a lesních dřevin a projekt malého ptačího parku na pozemku
p.č. 353/1 v k.ú. Švihov
3.2 nabídku ﬁrmy DARUMA spol.
s r.o., Zelinářská 10, 30164 Plzeň na prezentaci v multimediálních informačních panelech
a aplikaci v městském informačním a orientačním systému
společnosti DARUMA v Pardubicích

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
PODĚKOVÁNÍ

INFORMACE PRO

Paní Ladislava Skalická z Majlantu sbírá použité poštovní známky
a odesílá je jedné společnosti. Letos v lednu jí přišlo poděkování:

MAJITELE PSŮ

Praha, 3. ledna 2017

Místní poplatek ze psů
na rok 2017

Vážená paní Skalická, upřímně Vám děkuji za zaslané známky, došly
v pořádku. V poslední době jich dostáváme čím dále tím méně. Poštovné
je drahé a lidé raději telefonují nebo si posílají SMS, je to levnější.

je splatný do 28. 2. 2017

Děkuji za pozdrav paní Ročňové. Přeji Vám a také jí, požehnaný nový
rok, hodně zdraví a všeho dobrého.

v kanceláři OÚ

v hotovosti
v Miřeticích.

S pozdravem v Pánu
Miroslava Brejchová

Výše poplatku

SPOLEČNOST SV. VINCENCE Z PAULY

zůstává 100 Kč

V ČESKÉ REPUBLICE

za jednoho psa,

HAŠTALSKÉ NÁM. 788 110 00 PRAHA 1

za každého dalšího psa

Pokud by měl někdo zájem, mohl by orazítkované a použité poštovní
známky rovněž předávat paní Skalické nebo na OÚ Miřetice.

téhož majitele
je poplatek 250 Kč.

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ÚSPĚCH: DO HLINSKA SE VRACÍ
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
Do Hlinska se vrací střední odborné školství - nový
tříletý učební obor „výrobce potravin - mlékař“. Absolventi naleznou uplatnění nejenom ve výrobě, ale například i v laboratořích či obchodních odděleních potravinářských ﬁrem. Pro budoucí žáky je připravena
řada výhod, stipendia, příspěvky na dopravu a další.
Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne ﬁnance na platy učitelů,
vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační
náležitosti spojené se vznikem nového oboru. Zaměstnavatelé budou ﬁnancovat vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky na výuku, dále nabídnou žákům možnost stipendií a sociálního programu v podobně příspěvků
na dopravu nebo bydlení. Město Hlinsko pak připraví především prostory pro domov mládeže či odbornou výuku.
„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického kraje
Martinem Netolickým uplynuly více než dva roky. Dohodli jsme se, že pokud dokážeme v Hlinsku nalézt silného
partnera na straně zaměstnavatelů, kraj návrat odborného školství do našeho města podpoří. To se povedlo. Ve
čtyřech mlékárnách (Hlinsko, Jihlava, Přibyslav, Polná)
jsme partnery nalezli a tím i první obor vzdělávání, výrobce potravin - mlékař. Jde o obor unikátní a jedineč-

NOVÝ UČEBNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ
VÝROBCE POTRAVIN - MLÉKAŘ
HLINSKO, ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

ný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i Vysočiny,
Středočeského či Královéhradeckého kraje. Kromě jiného v tomto vidím velký potenciál, který je podpořen perspektivou samotných ﬁrem,“ říká starosta Hlinska Miroslav Krčil.
Z organizačních důvodů bude v první fázi obor připojen právě k hlineckému gymnáziu. „Vrátit do Hlinska
střední odborné školství je pro Pardubický kraj jednou
ze současných priorit v oblasti školství. Vznik nového samostatného školského subjektu nebyl nyní ekonomicky
možný, ale prostřednictvím gymnázia se nám podařilo
najít schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je jednoznačně spolupráce se zaměstnavateli a městem,“ podotýká krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Když se podíváme na mapu Pardubického kraje, tak
zjišťujeme, že v jeho jižní části skutečně vzniklo kvůli zásahům v minulosti určité vakuum v nabídce středního
odborného vzdělávání. My jsme se rozhodli tuto mezeru
vyplnit. A to by nebylo možné bez aktivního přístupu vedení hlinecké radnice,“ doplňuje vedoucí odboru školství
Pardubického kraje Martin Kiss.
Schůzka zástupců školy se zájemci o studium, s rodiči a dětmi, se koná 21. 2. 2017 od 15.00 hodin v budově
hlineckého gymnázia.
Miroslav Krčil, starosta města Hlinska

Školní rok 2017-2018

ZÍSKÁTE:
y středoškolské vzdělání s výučním listem
y možnost složit maturitní zkoušku
y po skončení studia perspektivní uplatnění
v moderních firmách, které mají dobré
jméno na českém trhu
y možnost uplatnit se v různých odděleních
v rámci společnosti (např. laboratoř,
obchodní oddělení a další)
DALŠÍ MOŽNOSTI A VÝHODY:
y prospěchové a sociální stipendium
y příspěvek na ubytování, dopravu
a stravování
y praxe v rámci studia pod vedením
odborníků z výrobních podniků,
a to v mlékárnách v Hlinsku,
Přibyslavi, Jihlavě a Polné

Máte zájem o kvalitní studium
s jistotou budoucího uplatnění v české ﬁrmě?
Další informace najdete na webových stránkách školy
www.gymhlinsko.cz nebo kontaktujte výchovného
poradce školy na telefonním čísle +420 469 311 292
a domluvte si osobní schůzku.

Nový učební obor podporují Město Hlinsko a Pardubický kraj

Praxe probíhá v moderních a čistých provozech.
Absolventi mají možnost uplatnění
v českých perspektivních společnostech.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
V novém roce nám odstartoval letošní lyžařský kurz,
který přihlášené děti absolvují každý čtvrtek dopoledne
v lyžařském areálu v Hlinsku. Malí lyžaři jsou rozděleni
do skupin podle svých dovedností od úplných začátečníků, kteří se nejprve seznamují s lyžemi a pohybem na nich
na rovině a poté na mírném svahu, až po takové „profíky“,
kteří už zvládají jízdu na vleku i slalom mezi překážkami.
Čeká nás ještě závěrečná karnevalová lekce v kostýmech,
o fotograﬁe z ní se s vámi podělíme příště.

Po vánočních prázdninách pokračuje také pohybový
kroužek a angličtina pro předškoláky. A každé dopoledne je ve třídách plné zajímavých aktivit k procvičení celého těla i mozkových závitů. A protože je naše mateřská
škola zaměřena na environmentální výchovu, k níž patří
nejen ekologie, ale také sounáležitost člověka s přírodou
a prožívání lidových tradic a obyčejů, absolvovali jsme
v lednu tradiční tříkrálovou obchůzku a teď nás čeká
masopustní průvod.
Dozvukem vánočních svátků, ale i proměnami přírody a péči o ni byla inspirována i Pohádka kočky Micky,
se kterou nás navštívilo Divadélko u dvou sluncí. Děti se
při ní dosyta nasmály, ale také si zazpívaly a poučily se
o ekologii a mezilidských vztazích.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Za dalším kalendářním rokem se uzavřely pomyslné
dveře a věřím, že každý vykročil do nového roku správnou nohou. Už na jeho prahu nás čekají různé akce – jak
ty obvyklé a známé, tak i některé nové.
Leden je ve školách tradičně měsícem hodnocení a odměňování. I v letošním pololetí můžeme naše žáky pochválit za vydařené a chvályhodné výsledky. Ovšem pololetní předávání vysvědčení nebylo pro tentokrát nijak
zpestřené, protože byla velmi vysoká absence. Chřipková
epidemie zasáhla a z 35 žáků přišlo do školy jen „9 statečných“! Využili jsme tedy veškeré ředitelské volno a po domluvě se zřizovatelem školy jsme nechali žákům tři dny
klidu na zotavení. V současné době je situace mnohem
lepší a vyučování absolvují už téměř všichni.

A protože náš školní vzdělávací program je v zimním
období zaměřen také na poznávání různých ekosystémů
a volně žijících živočichů, byl náš každodenní program
obohacen o přednášku myslivců plnou nejen sluchových,
ale i zrakových a hmatových vjemů. Děti poslouchaly
zajímavý výklad zpestřený spoustou demonstračních obrázků i skutečných loveckých trofejí, které si děti mohly
i osahat. Takže už víme například i to, že jelení parohy
jsou mnohem lehčí než muﬂoní rohy. Sluch jsme si vyzkoušeli třeba i při rozeznávání zvuků různých vábniček,
připomínajících hlasy zvěře. Na závěr měli myslivci pro
děti připravenou spoustu puzzlí s motivy zvířat a stromů, razítka, omalovánky a drobné dárečky.
V současné době nás trápí vlna chřipek a z důvodu
velice nízkého počtu dětí byla v únoru zrušena zajímavá
interaktivní akce „Bubenická dílna“. Kluci a holky o ni
však nepřijdou, náhradní termín je naplánován na duben.
A teď v únoru nás ve školce čeká ještě pohádka „Jejda
strašidýlka“ a karneval.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Přes všechny nesnáze nás v pátek 20. ledna navštívil
pan Pavel Josef Macků, který se věnuje hudbě, a jako
dlouholetý profesor zná nejen vývoj hudebních nástrojů,
ale i hudby samotné. Žáci si v rámci programu „Hudební
cesta časem“ prohlédli hudební nástroje a vyslechli hudbu v průběhu staletí se zastávkami v pravěku, starověku,
u chrabrých rytířů a potulných pěvců až po dobu Karla
IV. Za doprovodu malebných starověkých tónů si zkusili
i dobové taneční prvky a kreace.
Po tomto líbivém a zábavnějším programu jsme ve
škole absolvovali akci poučnou. Pod názvem „Zdravá
pětka“ se skrývá zdravý životní styl a správné stravování. A právě ve čtvrtek 2. února naši školu navštívila
zástupkyně tohoto sdružení a přivezla mnoho zajímavých pomůcek a hlavně dobré rady. Žáci si především
osvojili zásady správné výživy a také nebezpečí některých, byť chutných, potravin. Mimo výklad a poznávání
různých druhů zeleniny a ovoce si také vyhodnotili své
svačiny. Veškerou svoji aktivitu završili vytvořením obrázku z různých potravin a odměnou jim pak bylo velmi
zajímavé vysvědčení. Novelou MŠMT nastala změna
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Zápisy do prvních
tříd, které byly pravidelně na přelomu ledna a února se
od letošního roku posunuly až na duben. Předpokládaný
termín zápisu na ZŠ Miřetice je 11. dubna, ale vše bude
ještě potvrzeno a včas oznámeno.

V souvislosti s budoucími prvňáčky bych ráda upozornila na projekt „Školička“, který je na naší škole již
tradičně připravován právě pro předškoláky. Ti mohou
jednou za měsíc přijít i se svými rodiči do školy a prostě se jen tak „okoukat“, ohmatat si křídu, vyzkoušet
interaktivní tabuli a zvyknout si na jiné lidi. S prvními
návštěvníky jsme se seznámili už v lednu a na všechny
ostatní se těšíme při dalším setkávání. V únoru vás rádi
uvítáme ve středu 22. od 15.00 hodin. Pozvánka bude
včas vyvěšena v mateřské škole.
Závěrem bych chtěla popřát všem žákům úspěšné druhé pololetí a hlavně pevné zdraví.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

SVÍČKOVÁ OPEN MIŘETICE
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SVÍČKOVOU OMÁČKU SPORT 2017 – 1. ROČNÍK
Soutěžní pokrm: svíčková omáčka bez masa a příloh o objemu 1,5 litru (dvě velké sklenice od kompotu)
Účastníci: soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští kuchaři
– předkladatel produktu ručí za jeho hygienickou nezávadnost
Přihlášení: do soutěže je třeba se přihlásit nejpozději do 15. 3. 2017 (bude přijato maximálně 20 soutěžních vzorků)
Prezence vzorků: omáčku předá soutěžící dne 18. 3. 2017 mezi 15. a 17. hodinou v restauraci SPORT
– vzorku bude přiděleno číslo, pod kterým bude prezentován v soutěži, identita účastníka bude tak skryta
Hodnocení: soutěžní omáčky vyhodnotí 11členná komise sestavená z 5 štamgastů (určí Z. Paulus),
3 hasičů a 3 členek svazu žen
Komise si zvolí předsedu a dva revizory. Soutěž bude probíhat v restauraci SPORT. Porota bude hodnotit chuť, vzhled
a hustotu vzorku. Komisařem může být i soutěžící, který nebude vědět, pod jakým číslem jeho vzorek soutěží.
Průběh soutěže: před soutěží bude provedeno losování, které určí pořadí servírovaných vzorků, po losování budou
pořadatelem předkládány vzorky soutěžních omáček ve vylosovaném pořadí, na závěr každé ochutnávky určí
jednotliví komisaři hodnotu bodů od 1 do 10, o tomto hodnocení bude okamžitě proveden zápis zapisovatelem soutěže
Po celkové ochutnávce a hodnocení bude propočítáno pořadí soutěže předsedou komise a jeho dvěma revizory.
Poté bude vyhlášeno pořadí soutěže.
Cena pro vítěze: putovní pohár, každý účastník obdrží cenu
Podmínky účasti: do soutěže je nutné se přihlásit do 15. 3. 2017 vyplněním přihlášky, kterou soutěžící obdrží
v restauraci Sport, přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, telefon a podpis soutěžícího
(podpisem přihlášky je dán souhlas soutěžícího s propozicemi soutěže)
Startovné: 100 Kč, splatné při odevzdání přihlášky
V případě dotazů volejte pana Václava Tesaře, telefon: 702 929 555

SPORTOVNÍ PLES
TJ TATRAN MIŘETICE

DĚTSKÝ KARNEVAL

DĚTSKÝ KARNEVAL
S MÍROU KAPLANEM
sobota 18. 3. 2017 od 14.00 hodin
v sále Pohostinství U Kapličky ve Švihově

pořádá již tradiční

SPORTOVNÍ PLES
Doufáme, že se sejdeme a užijeme si ho
stejně anebo ještě lépe než loni :)

PROGRAM:
dětská diskotéka
bublinová show
různé soutěže o sladké ceny
a mnoho další skvělé zábavy nejen pro děti
Pořadatelé srdečně zvou všechny děti,
jejich rodiče, babičky, dědečky i ostatní.

KDY: sobota 4. března 2017 od 19.00
KDE: sál restaurace U Mrázků
Možnost vyhrát zajímavé ceny,
velký výběr alko a nealko nápojů
K tanci a poslechu hraje

NORMAL 03

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
leden
paní Haně Hlaváčové z Dachova
panu Ladislavu Tlapákovi z Miřetic
únor
panu Petru Sotonovi z Miřetic
panu Bohumilu Benešovi z Bošova
panu Václavu Stloukalovi z Miřetic
panu Miroslavu Michkovi z Krupína
paní Jaroslavě Hrdé z Bošova
paní Jaroslavě Dvořákové z Miřetic
paní Miloslavě Vápeníkové z Bošova
Panu Josefu Říhovi z Miřetic
panu Josefu Janečkovi z Krupína
panu Jiřímu Vosičkovi z Miřetic
panu Vítovi Matějkovi z Miřetic
Blahopřejeme rodičům k narození
syna Vojtěcha Doležala z Miřetic
dcery Venduly Runštukové z Čekova
dcery Laury Lejhancové z Dachova

V sále je zakázáno kouřit.

S lítostí oznamujeme, že zemřela
paní Věra Koubová ze Švihova
Čest její památce!
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