
 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 

ze dne 13. 6. 2021 č. 2/2021 

 
 

Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 

Nepřítomen – omluven: Z. Poláková 

Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1 

 

Zahájení 

Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.35. V úvodu přivítala přítomné, předsedající na 

základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 6 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 

stanovisko k pořízení územního plánu obce Míšov a stanovení určeného zastupitele v otázce 

pořízení územního plánu. 

 

ZO schvaluje rozšíření programu jednání o projednání stanoviska k pořízení územního plánu 

obce Míšov a určení pověřeného zastupitele v otázce pořízení územního plánu. 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 

2. Schválení Závěrečného účtu za rok 2020 

3. Schválení Účetní závěrky za rok 2020 

4. Žádost o připojení na obecní vodovod – M. Fotr 

5. Žádost o odkoupení (směnu) části pozemku č. 410/3 - Eretovi 

6. Žádost o vyjádření k projektu novostavby RD – Markvartovi 

7. Stanovisko k pořízení územního plánu obce Míšov a stanovení určeného zastupitele 

8. Diskuse, závěr 
 

Na zapisovatele byla navržena P. Judová a na ověřovatele L. Nová a V. Laštovka 

 

Návrh usnesení: 

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

L. Nová a V. Laštovka. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2/2021 bylo přijato. 

 

2. Schválení Závěrečného účtu za rok 2020 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující 

dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Závěrečný účet  s výhradou za rok 2020. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení č. 2/2/2021 bylo přijato. 



 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

Návrh Účetní závěrky za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující 

dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2020. 

Pro: 7   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/2/2021 bylo přijato. 

 

4. Žádost o připojení na obecní vodovod – M. Fotr 

Pan Michal Fotr, trvale bytem Žlutická 1615/8, Plzeň podal obci Míšov žádost o připojení 

souboru pozemků p. č. 61 a p. č. 7, k.ú. Míšov k obecnímu vodovodu. Jako důvod byl uveden 

výstavba rodinného domu. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje připojení na obecní vodovod p. č. 61 a p. č. 7, k. ú. Míšov. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2/2021 bylo přijato. 

 

5. Žádost o odkoupení (směny) části pozemku p. č. 410/3 - Eretovi 

Manželé Josef a Hana Eretovi podali žádost o odkoupení části pozemku p. č. 410/3, k.ú. 

Míšov o výměře cca 400 m2. Tuto část pozemku mají dlouhodobě oplocenou v domnění, že 

se jedná o jejich pozemek. Při kontrole svého majetku zjistili skutečnost, že uvedená část je 

ve vlastnictví obce. Jako případnou alternativu získání pozemku byla domluvena možnost 

směny výše zmíněné části pozemku za odpovídající část pozemku p. č. 132/32, k. ú. Míšov. 

Výměra pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.  

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje směnu části pozemku p. č. 410/3, k.ú. Míšov za odpovídající část pozemku p. č. 

132/32, k. ú. Míšov.  

Hlasování: 

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2/2021 bylo přijato. 

 

6. Žádost o vyjádření k novostavbě RD - Markvartovi 

Manželé Petr a Věra Markvartovi podali žádost o vyjádření k projektu novostavby rodinného 

domu v Míšově na pozemku p. č. 295/23, k. ú. Míšov. K žádosti byl přiložen projekt pro 

stavební povolení. Ke studii rodinného domu se zastupitelstvo obce vyjádřilo kladně 

28.5.2020. Z důvodu ukončení výjimky ze zákona č. 183/2006Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu, §188a, se Markvartovým znemožnilo získání stavebního 

povolení na stavbu rodinného domu v Míšově. Nicméně zastupitelstvu obce byla v loňském 

roce představena studie rodinného domu a vydalo souhlasné stanovisko k této stavbě. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje manželům Markvatovým výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 295/23, k. 

ú. Míšov. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/2/2021 bylo přijato. 

 

7. Stanovisko k pořízení územního plánu obce Míšov a stanovení určeného zastupitele 
Obec učinila první kroky k pořízení územního plánu obce Míšov. Nyní je potřeba stanovit 

určeného zastupitele obce, který bude zastupovat obec v řízení o územním plánu.  



Zastupitelstvo obce navrhlo starostku Pavlínu Judovou jako určeného zastupitele obce v řízení 

územního plánu. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje pořízení územního plánu obce Míšov a stanovuje Pavlínu Judovou jako 

určeného zastupitele obce v řízení územního plánu. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2/2021 bylo přijato. 

 

8. Diskuse, závěr 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s následujícím: 

- Dne 24.5.2021 proběhla na obecním úřadě v Míšově kontrola Hasičského záchranného 

sboru Plzeňského kraje. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.  

- Dne 7.6.2021 proběhla kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje, tato kontrola 

proběhla také v pořádku.  

- Sečení trávy v obci proběhne v následujících dnech. 

Další probírané téma bylo vedení kroniky obce Míšov. Zastupitelstvo si dalo za cíl sehnat 

osobu (kronikáře), která bude kroniku vést. 

 

 

Jednání ukončila starostka obce v 20.30h. 

 

Zapsal 13. 6. 2021:  Pavlína Judová 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

Lenka Nová      Václav Laštovka 

ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


