OBĚŽNÍK
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MIŘETICKÝ

červenec, srpen

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 29/6/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 28. 6. 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 přednesené zprávy a informace
1.2 rozhodnutí zastupitelstva obce
o neumístění úřadovny České
pošty s.p. v budově Obecního
úřadu v Miřeticích, Miřetice
č.p. 66 a oznámení soukromého
subjektu o zřízení pošty Partner
v soukromém objektu
1.3 výsledky místního šetření ve
věci žádosti o terénní úpravy;
terénní úpravy na části pozemku p.č. 885/3, k.ú. Švihov u objektu č.ev. 14 v Bošově nebyly
obcí povoleny a úpravy si provedou žadatelé na vlastní náklady

1.8 stížnost občana
1.9 požadavky občanů na opravu
kanálových vpustí a vyčištění
dešťové kanalizace
2.1

2.2
2.3

1.4 sdělení kontrolního výboru
o provedené kontrole ve školní
jídelně v MŠ Miřetice
1.5 žádost o pronájem části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Miřetice
u Nasavrk
1.6 sdělení ÚZSVM, pracoviště
Pardubice, Jiráskova 20, 532 02
Pardubice ve věci žádosti
o bezúplatný převod pozemku
p.č. 1337/1 v k.ú. Švihov
1.7 nabídky na zakázku ﬁnancovanou z dotačního programu SZIF
– Místa pasivního odpočinku
Miřetice, nabídku na dotační titul MMR podpora obnovy sportovní infrastruktury a příkazní
smlouvu na vyhotovení žádosti
o dotaci k záměru Předcházení
vzniku odpadů v obci Miřetice

2.4

2. SCHVALUJE
prodej části pozemku p.č. 683/2
v k.ú. Miřetice u Nasavrk; zaměření prodávané části pozemku si zajistí žadatelé na vlastní
náklady, u zaměření bude přítomen zástupce obce; cena prodávané nemovitosti se stanovuje
na 50 Kč za 1 m2
rozpočtové opatření č. 4/2017
prodej části pozemku p.č. 368/2
o výměře cca 600 m2 v k.ú.
Havlovice u Miřetic žadatelům
KSP Miřetice – Ležáky, p.s.
Dubová 39, Miřetice, 538 25
Nasavrky; zaměření prodávané
části pozemku si zajistí žadatelé na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávané nemovitosti se stanovuje na 50 Kč za
1 m2
prodej části pozemku p.č. 202/
10 a pozemku p.č. 202/4 v k.ú.
Švihov o celkové výměře cca
1000 m2; zaměření prodávané
části pozemku si zajistí žadatel
na vlastní náklady, u zaměření
bude přítomen zástupce obce;
cena prodávané nemovitosti
se stanovuje na 80 Kč za 1 m2;
v kupní smlouvě bude zapracována podmínka v případě
převodu další osobě předkupní
právo pro Obec Miřetice a do
dvou let od zaregistrování kup-

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ní smlouvy zahájení výstavby
rodinného domu
prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v čp. 31
v Miřeticích uzavřené dne
1. 9. 2016, smlouva se prodlužuje do 31. 8. 2018, ostatní
podmínky smlouvy zůstávají
v platnosti
uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009191/
VB1 mezi Obcí Miřetice a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 40502 Děčín
IV-Podmokly, IČ 24729035
podat žádost na město Hlinsko o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identiﬁkace, adres a nemovitostí
provedení zatrubnění příkopu
pro svedení dešťové vody podél silnice II/337 v Miřeticích
od objektu čp. 177 k objektu čp. 180 a přeložku dešťové
kanalizace u objektu čp. 193
v Miřeticích
zajištění provozu Splaškové
kanalizace a ČOV Miřetice
Obcí Miřetice a zaměstnancem
obce

3. ZAMÍTÁ
3.1 žádost o odkoupení pozemku
p.č. 387/5 v k.ú. Miřetice u Nasavrk

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 30/7/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 24. 7. 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 přednesené zprávy a informace
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2. SCHVALUJE
rozpočtové opatření č. 5/2017
rozpočtové opatření č. 6/2017
zhotovení elektrického vedení do plechové garáže u dětského hřiště za nabídkovou
cenu 37024 Kč s DPH, zhotovitel f. ELMONT-P s.r.o.,
IČ 27506541, Miřetice 120,
53955 Miřetice
provedení opravy místní komunikace na Račana – asfaltový
povrch – v úseku od křižovatky se silnicí II/337 v Miřeticích k odbočce na hráz rybníka
Kovární za nabídkovou cenu
146736,40 Kč bez DPH, zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.,
Tyršova 833, 53901 Hlinsko,
IČ 25284959
výsledek hospodaření obce
Miřetice za rok 2016 ve výši
4 816 603,04 Kč

2.6 jakožto zadavatel výběrového
řízení Oprava místní komunikace v obci Miřetice v části
Švihov na základě doporučení
hodnotící komise:
a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: SWIETELSKY stavební s.r.o., Tovární 1112, 53701 Chrudim,
IČ 48035599 za nabídkovou
cenu 746212,45 Kč včetně
DPH
2.7 jakožto zadavatel výběrového
řízení Místa pasivního odpočinku Miřetice na základě doporučení hodnotící komise:
a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Tiputapas s.r.o. Jablunkovská
853/46, 73701 Český Těšín,
IČ 05530237 za nabídkovou cenu 215380 Kč včetně
DPH

3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce podepsat smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace v obci Miřetice
v části Švihov s ﬁrmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Tovární 1112, 53701 Chrudim,
IČ 48035599
3.2 starostu obce podepsat smlouvu o dílo na akci Místa pasivního odpočinku s ﬁrmou
Tiputapas s.r.o. Jablunkovská
853/46, 73701 Český Těšín,
IČ 05530237
3.3 starostu obce podepsat Příkazní smlouvu č. 01/2017 mezi
příkazcem Obcí Miřetice a příkazníkem Ing. Janem Dobiášem, Obora 85, 67901 Skalice
nad Svitavou, IČ 03370542 na
vyhotovení a v řádném termínu odevzdání žádosti o dotaci
k záměru Předcházení vzniku
odpadů v obci Miřetice z programu Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly
prezidentem republiky vyhlášeny na pátek a sobotu
20. a 21. října 2017.
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského
úřadu. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě
trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské úřady, je-li
volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).
O vydání voličského průkazu může volič požádat
• písemně, nejpozději do pátku 13. října 2017 do 16.00
hod. (žádost musí být do té doby doručena na obecní úřad). Žádost musí být opatřena úředně ověřeným

podpisem voliče (toto ověření je osvobozeno od správního poplatku)
• písemně prostřednictvím datové schránky (musí se
jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné)
• osobně od čtvrtka 5. října 2017 nejpozději do středy
18. října 2017 do 16.00 hod., volič musí na obecním
úřadě prokázat svoji totožnost a bude s ním sepsán
úřední záznam o vydání voličského průkazu
Voličské průkazy se mohou vydávat od 5. října do 18. října 2017 a to osobně voliči, osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem k převzetí voličského
průkazu nebo se voličský průkaz voliči zašle v dostatečném
časovém předstihu na adresu, kterou volič v žádosti uvede,
voličský průkaz se zašle do vlastních rukou voliče.
Při ztrátě nebo poškození voličského průkazu NELZE
vydat jeho duplikát, neboť tiskopis voličského průkazu je
přísně zúčtovatelným tiskopisem.

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 16. ZÁŘÍ 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 !!!

SDH Miřetice

SDH Bošov

Velkou prázdninovou akcí bylo pro místní SDH pořádání již 16. ročníku soutěže O pohár starosty obce.
Družstvo žen se opět dostalo do formy a po roční pauze přebíralo ocenění za první místo. Naši muži také
neudělali ostudu, jejich sedmé místo ve velké konkurenci okolních mužstev bylo také dobrou motivací pro
příští rok. Svoji premiéru si odběhlo i družstvo našich
mladších žen, kterým se sice nevedlo tak dobře, ale
příští rok bude jejich umístění daleko lepší. Rádi bychom touto cestou poděkovali Obecnímu úřadu Miřetice za celoroční podporu, všem dobrovolníkům,
kteří nám pomáhali přes den a pak večer na taneční
zábavě ve stánku s občerstvením, všem našim aktivním členům za přípravu soutěže a v neposlední řadě
si náš velký dík zaslouží Valda Pejcha, který pro nás
připravil překážky, se kterými budou soutěžit i příští
generace hasičů.

I v letošním roce proběhlo v Bošově již třetí utkání
v turnaji o Ježkův pohár ve stolním tenise. I když nám
nepřálo počasí, přesto se hrálo na třech stolech ve čtyřech kategoriích. Pro zúčastněné bylo připraveno bohaté
občerstvení za přispění bošovských hasičů. Hráči, kteří
se neumístili na stupni vítězů, získali hodnotné ceny i diplomy za účast.
Putovní pohár si odnesl nejlepší hráč p. Jaroslav Polívka z Miřetic.
V kategorii muži: 1. místo již zmiňovaný Jaroslav Polívka, 2. místo p. Vladimír Ježek, 3. místo p. Tomáš Mádlo.
Kategorie ženy 1. místo p. Andrea Mádlová, 2. místo
p. Markéta Kořínková a 3. místo p. Monika Burešová.
Kategorie děti do 15 let: 1. místo Anetka Venclová,
2. místo Josef Čáslavský, 3. místo Natálie Netolická.
Kategorie děti do 10 let: 1. místo Robin Netolický,
2. místo Michal Moučka, 3. místo Natálie Burešová.
Pevně věříme, že příští rok budeme moct opět bojovat o návrat našeho putovního poháru a doufáme, že si
všichni odnesli spolu s cenami i pěkný zážitek ze sobotního odpoledne.
Kolektiv hasičů Bošov

Konec prázdnin pro nás bude ve znamení příprav dětí
na podzimní kolo hry Plamen, tak doufejme, že i děti si
udrží pozice, kterých dosáhly na jaře.
Za celý sbor přeji všem pěkný zbytek léta.
Za SDH Miřetice Jana Rybenská

DIVADLO MIŘETICE

DEN S DECHOVKOU

INZERCE

ZEMNÍ PRÁCE
MINI BAGREM,
KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY
VČETNĚ PŘIPOJENÍ,
TERÉNNÍ ÚPRAVY
A BOURÁNÍ
DEMOLIČNÍM
KLADIVEM
Radek Krátký
Dachov 52, Miřetice
telefon: 603 283 467

POPLATKY ZA ODPAD

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poplatky za likvidaci odpadů
Splatnost poplatků pro rok 2017 je do 30. 9.
2017
Výše poplatku:
500 Kč za osobu s trvalým bydlištěm na
území obce

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Omlouváme se květnovým jubilantům za
tiskovou chybu v minulém Miřetickém oběžníku
a blahopřejeme jim dodatečně.
květen
paní Evě Tvrzické z Miřetic
paní Marii Bočkové z Miřetic

500 Kč za objekt určený nebo sloužící
k rekreaci

paní Jaroslavě Sotonové z Miřetic

500 Kč za objekt, ve kterém není přihlášená žádná osoba k trvalému pobytu

panu Lexu Machovi z Krupína

Platby:
hotovostně do pokladny OÚ Miřetice

paní Janě Pospíšilové z Miřetic

červen
paní Marii Najmanové z Miřetic
panu Václavu Tesaři z Miřetic
panu Jaroslavu Šebkovi z Bošova
červenec

bezhotovostně na účet ČS, a.s. Chrudim

panu Aloisi Posledníkovi z Miřetic

č.ú. 1144051389/0800

panu Lubomíru Holcovi z Miřetic

variabilní symbol: 1340

paní Miladě Křepelové z Krupína

speciﬁcký symbol:
podle místních částí a čísel popisných

paní Zdeňce Burešové z Miřetic
paní Marii Půlpánové z Miřetic
panu Jaromíru Michkovi z Miřetic

100XX Bošov

srpen

200XX Čekov

paní Marii Strykové z Miřetic

300XX Dachov
400XX Dubová

panu Janu Jirsovi z Krupína
Blahopřejeme rodičům k narození
syna Dominika Šmejdy z Miřetic

500XX Havlovice

syna Zdeňka Janouška z Miřetic

600XX Krupín

dcery Natálie Zlatohlávkové z Miřetic

700XX Švihov

S lítostí oznamujeme, že zemřela

800XX Miřetice

paní Jana Matějková z Miřetic
Čest její památce!

místo XX dosaďte číslo popisné objektu.
Vydává Obec Miřetice, povoleno Ministerstvem kultury evid.č. MK ČR E 20969
Připravila: Dominika Podvolecká
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