
 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 

ze dne 21. 12. 2020 č. 7/2020 

 
 

Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 

Nepřítomen – omluven:  

Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1 

 

Zahájení 

Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.05. V úvodu přivítala přítomné, předsedající na 

základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů 

zastupitelstva a tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné. 

 

1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňující dálkový 

přístup po dobu stanovenou zákonem – příloha č. 2 

Předsedající seznámil ZO s programem a navrhl rozšíření programu o jeden bod. A to o 

žádost o souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu podanou panem Michalem Fotrem. 

 

ZO schvaluje rozšíření programu jednání o projednání žádosti o souhlasné stanovisko 

k výstavbě rodinného domu podanou panem Michalem Fotrem. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 

2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 

3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021 – 2024 

4. Projednání nabídky na dodávky el. energie pro obec Míšov 

5. Žádost o souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu 

6. Diskuse, závěr 

 

Návrh usnesení: 

Program jednání byl schválen. Na zapisovatele byla navržena P. Judová a na ověřovatele L. 

Nová a Z. Poláková 

 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/7/2020 bylo přijato. 

 

2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 

Rozpočet obce na rok 2021 byl navržen jako schodkový z důvodu poklesu plánovaných 

příjmů do rozpočtu. V rozpočtu jsou kromě běžných pravidelných výdajů zahrnuty výdaje na 

plánovanou realizaci akumulačních nádrží pro zajištění lepšího zásobování obce pitnou 

vodou. Návrh rozpočtu na rok 2021 byl přijat bez připomínek, avšak s nutností hospodařit dle 

ekonomické situace obce. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet na rok 2021. 



Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/7/2020 bylo přijato. 

 

3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020 – 2023 byl bez připomínek. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020 – 2023. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/7/2020 bylo přijato. 

 

4. Projednání nabídky na dodávky el. energie pro obec Míšov 

Obci byla nabídnuta možnost přechodu k jinému dodavateli elektrické energie, konkrétně 

k Pražské plynárenské, a.s. V současné době má obec uzavřenou smlouvu se společností E.on, 

a. s. Na základě předložené nabídky na dodávky el. energie ZO shledalo nabídku od Pražské 

plynárenské, a.s. výhodnější, avšak s tím, že v současné chvíli zajistíme nabídky od dalších 

poskytovatelů. Poté porovnáme konkurenční nabídky a podle toho se ZO rozhodne. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje v současné chvíli přechod k Pražské plynárenské, a.s. jako k novému dodavateli 

el. energie pro obec. 

Hlasování: 

Pro: 0   Proti:7   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/7/2020 bylo přijato. 

 

5. Žádost o souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu 

Dne 20.12.2020 byla p. Michalem Fotrem předložena žádost o souhlasné stanovisko 

k výstavbě rodinného domu na  pozemku p. č. 95/56, vč. projektové dokumentace. Tento 

plánovaný rodinný dům bude sloužit k trvalému pobytu rodiny a nebude ničím rušit charakter 

okolí. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje záměr výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 95/56 v obci Míšov, určený 

pro trvalý pobyt. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/7/2020 bylo přijato. 

 

6. Diskuse, závěr 

Starostka seznámila ZO s vydaným rozhodnutím. Obec získala povolení o nakládání 

s podzemními vodami. 

 

Jednání ukončila starostka obce v 20.00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zapsal 21. 12. 2020:  Pavlína Judová 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

Lenka Nová      Zuzana  Poláková 

ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


