
 

 

 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 

ze dne 29. 1. 2023 č.1/2023 

 
 

Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 

Nepřítomen – omluven:  

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 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. Schválení zadání územního plánu obce Míšov 

3. Výběr zpracovatele územního plánu obce Míšov 

4. Diskuse, závěr 

 

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

 

Návrh usnesení: 

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

Hyťha a V. Laštovka. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/1/2023 bylo přijato. 

 

2. Schválení zadání územního plánu obce Míšov 

Po schváleném návrhu zadání a jeho následném zveřejnění, došlo pouze k drobnému 

doplnění, které zadání nezměnilo, pouze doplnilo. 

Po projednání zadání nebyly zastupitelstvem vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu obce Míšov. 

Hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/1/2023 bylo přijato. 

 

 



3. Výběr zpracovatele územního plánu obce Míšov 

Na základě zaslaných poptávek přišly obci 3 nabídky na zpracování územního plánu obce 

Míšov. Po zhodnocení ceny a termínů plnění samotného zpracování byl vybrán za 

zpracovatele (projektanta) územního plánu obce Míšov Ing.arch. Václav Stašek, ČKA 04 635, 

Brožíkova 2496/10, Plzeň. 

Cena ve výši 129.000,- bez DPH za zpracování projektu od vybraného projektanta je cenově 

nejvýhodnější a zároveň z hlediska termínů nabízí nejrychlejší zpracování celého projektu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje na zpracování územního plánu obce Míšov pana Ing. arch. 

Václava Staška. 

Hlasování: 

Pro:7   Proti:0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/1/2023 bylo přijato. 

 

4. Diskuse, závěr 
Zastupitelstvo v rámci diskuse probrali následující: 

- Aktuálně probíhající rekonstrukci prostoru kuchyně v budově obecního úřadu. Po 

odhalení zdiva se zjistilo, že zdi jsou velmi vlhké a následně bude nutné provést 

odvlhčení celé budovy. Do budoucna s tím bude pravděpodobně souviset ještě nutnost 

zhotovit nový septik pro budovu obecního úřadu. 

- Dále se řešilo pořízení vlastního posypového vozíku na posyp místních komunikací. 

- Zastupitelstvo také uvažovalo o dalším postupu s nákladním automobilem Praga V3S, 

možností jeho prodeje a zároveň pořízením např. malotraktoru, který by sloužil 

k soběstačné údržbě obce. 

 

Jednání ukončila starostka obce v 18.45 h. 

 

Zapsala 29. 1.2023:  Pavlína Judová 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 

starostka      místostarosta 

 

 

 

 

Ing. Pavel Hyťha     Václav Laštovka 

ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


