
 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 

ze dne 22. 11. 2022 č.6/2022 
 

Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 

Nepřítomen – omluven:  

Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1 

 

Zahájení 

Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.35. 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. Oprava místní komunikace – „rozcestí – Huť“ 

3. 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. 1/6/2022 bylo přijato. 

 

2. Oprava místní komunikace – „rozcestí – Huť“ 

Z důvodu nevyhovující kvality místní komunikace v úseku „rozcestí – Huť“ oslovila obec 

Míšov několik zhotovitelů, aby na daný úsek komunikace zaslali nabídkový rozpočet . 

Z přijatých nabídek zastupitelstvo obce navrhuje pro realizaci nabídku od firmy KOSTA 

Příbram s.r.o., jejíž cenová nabídka byla nejvýhodnější. Nabídka na opravu místní 

komunikace strojním položením asfaltové směsy o výměře 1000 m2 vč. vyrovnání nerovností 

a osazení směrových sloupků do problémové zatáčky je naceněna na 491.500,- bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s opravou místní komunikací v obci Míšov, kterou realizuje firma KOSTA dle 

cenové nabídky ze dne 8.11.2022. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/6/2022 bylo přijato. 

 

 

 

 



 

3. Diskuse, závěr 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo: 

- Aktuální fází pořizování územního plánu obce Míšov. Aktuálně je rozesláno zadání 

ÚP příslušným organizacím a běží lhůta pro jejich námitky a připomínky. 

- V příštím roce dojde k realizaci výstavby vodojemu v blízkosti zdroje pitné vody pro 

obec, aktuálně se připravují podklady pro podání žádosti o dotaci na tento projekt. 

 

Jednání ukončila starostka obce v 20. 00 h. 

 

Zapsala  23.11.2022:  Bc. Pavlína Judová 

 

 

 

 

 

Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

Lenka Nová      Václav Laštovka 

ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


