Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov
ze dne 6. 12. 2021 č.4/2021
Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1
Nepřítomen – omluven:
Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1
Zahájení
Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.30. 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 dva body. A to o žádost
o schválení pořízení územního plánu obce Míšov a o schválení pověřeného zastupitele pro
jednání v pořízení územního plánu obce Míšov.
ZO schvaluje rozšíření programu jednání o schválení pořízení územního plánu obce Míšov a
o schválení pověřeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Míšov.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022
3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022-2025
4. Schválení pořízení Územního plánu obce Míšov
5. Schválení pověřeného zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Míšov
6. 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 ověřovatele Z.
Poláková a V. Laštovka.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/4/2021 bylo přijato.
2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022
Rozpočet obce na rok 2022 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, které se nestihly realizovat v roce 2021. Návrh rozpočtu na rok 2022 byl přijat bez
připomínek, avšak s nutností hospodařit dle ekonomické situace obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet na rok 2022.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/4/2021 bylo přijato.
3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022-2025
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2025 byl bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2025.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 3/4/2021 bylo přijato.
4. Schválení pořízení Územního plánu obce Míšov
Dalším krokem v procesu pořízení Územního plánu obce Míšov je schválení jeho pořízení.
Dosud zastupitelstvo obce schválilo záměr jeho pořízení. V současné chvíli stavební odbor
Města Blovice pracuje na zadání Územního plánu pro naši obec.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení územního plánu obce Míšov.
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2021 bylo přijato.
5. Schválení pověřeného zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Míšov
Současně pro další postup pořízení Územního plánu je mít určeného zastupitele pro
pořizování Územního plánu. Tento zastupitel bude jednat především s Městem Blovice a
dalšími stranami, kterých se pořízení Územního plánu obce týká.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje paní Pavlínu Judovou jako určeného zastupitele pořizování Územního plánu.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/2021 bylo přijato.
6. Diskuse, závěr
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s následující:
- zůstatky na bankovních účtech obce Míšov u ČNB činí 4 164 224,91 Kč a u KB činí
117 393,43
- jsou vyměněny lampy na pouličním osvětlení za úsporné LED lampy, na cestě do
dolní části obce,
- zadání výběrového řízení a žádosti o dotaci na realizaci akumulačních nádrží u
vodárny bude v realizaci s externí osobou,
- Vojenské lesy a statky, s. p. stále realizují opravu lesních cest, z tohoto se můžou
v obci stále vyskytovat nákladní vozidla.
Jednání ukončila starostka obce v 19. 55 h.
Zapsala 7.12.2021: Pavlína Judová
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