
 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 

ze dne 9. 9. 2021 č.3/2021 

 
 

Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 

Nepřítomen – omluven: J. Steinerová, L. Nová 

Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1 

 

Zahájení 

Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.00. V úvodu přivítala přítomné, předsedající na 

základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 5 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 odkup části pozemku 410/6. 

 

ZO schvaluje rozšíření programu jednání o projednání žádosti o odkup části pozemku p. č. 

410/6. 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 

2. Poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny 

3. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na provoz pojízdné  prodejny 

4. Prodej nákladního automobilu V3S 

5. OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6. Žádost o odkup části pozemku p. č. 410/6 - Judovi 

7. Diskuse, závěr 
 

Na zapisovatele byla navržena P. Judová a na ověřovatele  Z. Poláková a V. Laštovka 

 

Návrh usnesení: 

Program jednání byl schválen. Zapisovatelem byla schválena P. Judová a na ověřovateli Z. 

Poláková a V. Laštovka. 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/3/2021 bylo přijato. 

 

2. Poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny 

Starostka přednesla návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny panu 

Miroslavu Plavcovi ve výši 10.000 Kč. Obec tento příspěvek poskytuje každý rok, aby byla 

zajištěna možnost nákupu základních potravin a spotřebního zboží v obci. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny ve výši 10.000 Kč. 

Hlasování: 



Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení č. 2/3/2021 bylo přijato. 

 

3. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na provoz pojízdné prodejny 

Obec podala na začátku roku žádost Plzeňský kraj o dotaci na provoz pojízdné prodejny. Tato 

žádost byla schválena ve výši 9.000,-. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na provoz pojízdné prodejny ve výši 9.000 

Kč. 

Pro: 5   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/3/2021 bylo přijato. 

 

4. Prodej nákladního automobilu Praga V3S 

Starostka přednesla zastupitelům návrh na prodej nákladního automobilu Praga V3S. Jako 

hlavní argumenty uvedla:  

- vyřazení vozidla z IZS a s tím související vznik povinnosti platit povinné ručení ve 

výši necelých 12 tis./rok, 

- nutnost každoroční technické a emisní prohlídky, která stojí cca 2,5 tis., 

- skutečnost, že nákladní automobil za poslední dva roky jel vždy pouze na technickou 

prohlídku do Plzně a zpět, 

- skutečnost, že automobil není využívaný a možnost pořízení např. malotraktoru, ke 

kterému lze pořídit nejrůznější příslušenství a obec jej může využívat na údržbu obce. 

Zastupitelé argumentovali následovně: 

- mít k dispozici nákladní automobil, 

- možnost ho zapůjčovat občanům, 

- padl návrh na darování SDH, 

- jedná prakticky o historický vůz, je škoda ho prodávat. 

 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh prodeje nákladního automobilu Praga V3S. 

Hlasování: 

Pro: 2   Proti:2   Zdržel se: 1 

Usnesení č. 4/3/2021 bylo přijato. 

 

5. OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Na základě nového zákona o odpadovém hospodářství je nutné aktualizovat obecné závaznou 

vyhlášku, která se týká poplatků v této oblasti. Aktuální OZV, kterou má obec vydanou 

splňuje aktuální požadavky nové legislativy. Aktualizace OZV se týká prakticky pouze názvu 

a několika vět, které však nemají vliv na obsah platné OZV. Pro občany se v oblasti místního 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nic nemění. K navýšení poplatku 

nedošlo z důvodu vyššího množství vytříděného odpadu v obci. Tímto děkujeme občanů za 

to, že třídí odpad! 

 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje OZV – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 

1/2021 

Hlasování: 

Pro: 4  Proti:0   Zdržel se: 1 

Usnesení č. 5/3/2021 bylo přijato. 

 



6. Žádost o odkup části pozemku p. č. 410/6 - Judovi 

Byla podána žádost o odkup části pozemku p. č. 410/6, k. ú. Míšov o výměře cca 96 m2. 

Jedná se o pruh pozemku podél plotu, který je rodinou obhospodařován celé generace 

v domnění, že se jedná o pozemek v jejich vlastnictví. Část pozemku a jeho hranice, na kterou 

je podána žádost, by šla pouze upřesnit v rámci nepřesnosti geometrických bodů. Nicméně 

jeden z potřebných bodů je s nachází u pozemků p. č. 1/1 a 17, k.ú. Míšov, kterých je 

majitelkou paní Blanka Kulhánková, která odmítá cokoliv řešit. 

Přesná výměra bude doložena geometrickým plánem. 

 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 410/6, k. ú. Míšov o výměře cca 96 m2, která bude 

upřesněna geometrickým plánem za cenu 10 Kč/m2. 

Hlasování: 

Pro: 3   Proti:0   Zdržel se: 2 

Usnesení č. 6/3/2021 bylo přijato. 

 

7. Diskuse, závěr 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s následujícím: 

Návrh na kronikáře – Ivo Salcman. 

 

 

 

Jednání ukončila starostka obce v 19.50h. 

 

Zapsal 16. 9. 2021:  Pavlína Judová 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

Zuzana Poláková     Václav Laštovka 

ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


