Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov
ze dne 4. 3. 2022 č.1/2022
Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1
Nepřítomen – omluven: D. Svoboda
Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1
Zahájení
Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 18.00. 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 návrh
zaslání finanční podpory na Ukrajinu.
ZO schvaluje rozšíření programu jednání o návrh zaslání finanční podpory na Ukrajinu
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu
2. Žádost o zřízení věcného břemene parc. č. 96/56
3. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro SP – Míšov Penzion
4. Návrh na zaslání finanční podpory na Ukrajinu
5. 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 ověřovatele L.
Nová a V. Laštovka.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1/2022 bylo přijato.
2. Žádost o zřízení věcného břemene parc. č. 96/56, k.ú. Míšov
Jedná se o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Míšov a
ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy pod pozemkem p.č.
395/1, k.ú. Míšov kvůli zhotovení el. přípojky pozemku p.č. 96/56, k.ú. Míšov. Za toto věcné
břemeno náleží obci jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120016901/VB/001.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/2022 bylo přijato.

3. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro SP – Míšov Penzion
Společností F1 PETROL a.s. byla podána žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro
stavení povolení – Míšov Penzion. Společně se žádostí byla předložena kompletní projektová
dokumentace projektu. Na základě předložené dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce pro
kladné stanovisko k této projektové dokumentaci.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje kladné závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení –
Míšov Penzion.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Usnesení č. 3/1/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

4. Zaslání finanční podpory na Ukrajinu
Na základě aktuálního dění na Ukrajině se zastupitelstvo obce rozhodlo zaslat finanční
příspěvek ve výši 15.000,- na účet Českého červeného kříže na pořízení zdravotnického
materiálu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek 15.000,- na podporu Ukrajině prostřednictvím ČKK.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2022 bylo přijato.
5. Diskuse, závěr
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s:
- možností přidání měřice rychlosti ve směru od Plzně,
- aktuálně se začínajícími pracemi na pokrytí obce vysokorychlostním internetem.
Jednání ukončila starostka obce v 18. 30 h.
Zapsala 4.3.2022: Pavlína Judová

Bc. Pavlína Judová
starostka

Petr Hyťha
místostarosta

Lenka Nová
ověřovatel zápisu

Václav Laštovka
ověřovatel zápisu

