Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov
ze dne 24. 5. 2022 č.2/2022
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.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu
2. Žádost o odkup pozemku č. 264/9 k.ú. Míšov - Matuškovi
3. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro SP – Míšov „Zázemí pro cyklisty a
servis“
4. Žádost o vyjádření a souhlas k „Penzion Míšov – stavební úpravy na I/19“
5. Provádění rozpočtových opatření – projekt „Míšov – Vodojem“
6. Dotace na provoz pojízdné prodejny
7. Dotace na pořízení ukazatele rychlosti projíždějících vozidel v obci
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 ověřovatele L.
Nová a V. Laštovka.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2022 bylo přijato.
2. Žádost o odkup pozemku č. 264/9 k.ú. Míšov - Matuškovi
Byla projednána žádost o odkup částku pozemku 264/9 k.ú. Míšov o výměře 44 m2, druh
trvalý travní porost. Jako důvod byla uvedena nesrovnalost, kdy původní majitel pozemku
264/8 k. ú. Míšov p. Václavíček tuto část měl oplocenou a na této hranici je zabudován
elektrický sloupek, který náleží k objektu manželů Matuškových. Zároveň je u běžného plotu
souběžně zasázen smrkový plot. Zastupitelstvo obce s odkupem takto malé části pozemku
souhlasí a navrhuje cenu 10,-/m3.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prodejem části pozemku 264/9 k.ú. Míšov o výměře 44m2 za cenu 10,-/m3
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2/2022 bylo přijato.
3. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro SP – Míšov „Zázemí pro cyklisty a
servis“
Společností F1 PETROL a.s. byla podána žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro
stavení povolení – Míšov „Zázemí pro cyklisty a servis“. 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 – „Zázemí pro cyklisty a servis“
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Usnesení č. 3/2/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

4. Žádost o vyjádření a souhlas k „Penzion Míšov – stavební úpravy na I/19“
Projektovou kanceláří D Projekt s.r.o. byla podána žádost o stanovisko k projektové
dokumentaci pro stavení povolení – Penzion Míšov – stavební úpravy na I/19“. Společně se
žádostí byla předložena kompletní projektová dokumentace projektu. Na základě předložené
dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce pro kladné stanovisko k této projektové
dokumentaci.
ZO avšak vydalo kladné stanovisko s podmínkou, že realizace stavby bude probíhat
v kooperaci se stavební úpravou průtahu obce Míšov.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje kladné závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení –
„Penzion Míšov – stavební úpravy na I/19“
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2022 bylo přijato.
5. Provádění rozpočtových opatření – projekt „Míšov – Vodojem“
Starostka požádala ZO o výjimku při provádění rozpočtových opatření na akci „Míšov –
Vodojem“. Tato výjimka spočívá ve zrušení limitu provádění rozpočtových opatření na straně
výdajů. Tato žádost byla odůvodněna včasným plněným podmínek projektu z důvodu dotace
na tento projekt a včasným úhradám dodavatelům.
Návrh usnesení:
ZO stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších přepisů kompetenci starty města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu při projektu „Míšov – Vodojem“: bez omezení na straně příjmů i
výdajů.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou a jejího stručného odůvodnění (lze na zasedání podat ústně).
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Usnesení č. 5/2/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

6. Dotace na provoz pojízdné prodejny
ZO projednalo příspěvek na provoz pojízdné prodejny v obci Míšov pro provozovatele p.
Miroslava Plavce. Obec Míšov přispěje na provoz prodejny ve výši 15.000,- na rok 2022.
Zároveň ZO souhlasí s žádostí o dotaci na provoz pojízdné prodejny od Plzeňského kraje ve
výši 13.000,-.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny ve výši 15.000,- a zároveň
schvaluje přijetí dotace na její provoz ve výši 13.000,- od Plzeňského kraje.
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2/2022 bylo přijato.
7. Dotace na pořízení ukazatele rychlosti projíždějících vozidel v obci
ZO projednalo možnost pořízení ukazatele rychlosti projíždějících vozidel v obci. Jedná se o
umístění druhého ukazatele, konkrétně ve směru na Příbram. Na pořízení ukazatele je vypsán
dotační program od Plzeňského kraje. Cena za pořízení ukazatele činí 87.120,-. Zároveň ale
díky dotačnímu programu by obec dostala od Plzeňského kraje dotaci ve výši 65.340,-.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením ukazatele rychlosti projíždějících vozidel avšak
v případě, že obec na ukazatel dostane dotaci od Plzeňského kraje. ZO zároveň souhlasí
s přijetím dotace ve výši 65.340,- na tento ukazatel.
Hlasování:
Pro:6
Proti:1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2/2022 bylo přijato.
8. Diskuse, závěr
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s:
- vyúčtováním elektřiny za uplynulý rok, kdy obec ušetřila na elektřině cca 22.000,-.
Jednání ukončila starostka obce v 20. 30 h.
Zapsala 24.5.2022: Pavlína Judová

Bc. Pavlína Judová
starostka

Petr Hyťha
místostarosta

Lenka Nová
ověřovatel zápisu

Václav Laštovka
ověřovatel zápisu

