Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 24
Vydáno v Mirošově dne 16. 12. 2011


Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 20. 9. 2011 pracovnicemi Krajského
úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011 a nebyly zjištěny žádné závažné
chyby ani nedostatky.

Dětské víceúčelové hřiště
V červenci 2011 bylo dokončeno celkové oplocení hřiště v ceně 22 000,- Kč. Zbývá dokončit
pouze zadní branka. Na hřišti byla v srpnu instalována výbava pro malé děti, tj. skluzavka,
prolézačka, kyvadlová houpačka, závěsné houpačky a pískoviště. Tuto výbavu vyrobil p.
Čuhel za cenu 43 000,- Kč.

Výlov obecního rybníka Návesník
Výlov obecního rybníka byl proveden dne 15. 10. 2011. Celkem bylo občanům obce Mirošov
i okolních obcí prodáno cca 140 kg ryb. Kromě kaprů bylo prodáno i několik štik a průměrná
hmotnost kaprů byla cca 2,5 kg.

Rozpočtové provizórium na 1. Q 2012
Předpoklad stavu peněžních prostředků na bankovním účtu k 1. 1. 2012:
900 000,- Kč
Měsíc
Příjem
Výdej
Leden
150 000,- Kč
150 000,- Kč
Únor
100 000,- Kč
100 000,- Kč
Březen
80 000,- Kč
80 000,- Kč
CELKEM
330 000,- Kč
330 000,- Kč
Rozpočtové provizórium má platnost do doby schválení finančního rozpočtu obce na rok
2012.

Stavba skladu nářadí
Stavba byla zahájena dne 1. 8. 2011 a dokončena 20. 10. 2011. Skutečné náklady na stavbu
činily 255 000,- Kč, z toho dotace u UKV – POVV byla 111 000,- Kč. Stavba byla provedena
dodavatelem FM Servis, v. o. s. ve velmi dobré kvalitě. Rozpočet stavby byl dodržen.
Mimo vlastní stavbu byly provedeny následující práce (vynaložené náklady cca 90 000,- Kč):
 oprava studny a odvod nadbytečné vody
 odvodnění celé parcely a zaústění do kanalizace
 úprava terénu a povrchu parcely a její oplocení
V 1. pololetí roku 2012 bude provedena likvidace sousedního zboru kůlny a dokončena
úprava terénu.
Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace byla vypracována obecním úřadem
Mirošov a předána MěÚ Nové Město na Moravě dne 23. 11. 2011.

Návrh akce z POVV na rok 2012
Zastupitelstvem obce byla navržena výměna oken a dveří v budově obecního úřadu č. p. 27
v celkové hodnotě cca 250 000,- Kč.

Finanční příspěvek „Centru ZDISLAVA“
Vzhledem k tomu, že „Centrum ZDISLAVA“ poskytuje dlouhodobě zdravotní péči občance
obce Mirošov, členové zastupitelstva obce souhlasí s finančním příspěvkem na provoz ve výši
2000,- Kč.
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Hospodaření v obecním lese
V roce 2011 bylo v obecním lese vytěženo 170,26 m3.
20 m3 kulatiny bylo použito na vazbu skladu nářadí, 64,89 m3 bylo prodáno jako palivo
občanům obce.
K zalesnění v obecním lese bylo použito 150 ks SM, 125 ks JDB, 250 ks BK.
Pozemek p. č. 2151 (výměra 4421 m2, ostatní plocha) nad Denkovými byl osázen 500 ks SM,
50 ks MD, 100 ks DB, 200 ks BK, 150 ks JV, 150 ks DG, 50 ks TR, 50 ks LP.
K oplocení pozemků bylo použito 250 bm pletiva.
V roce 2011 nebyly s hospodařením v obecním lese žádné zásadní problémy, které by
způsobilo nepříznivé počasí, kromě asi 30 m3 nahodilých těžeb vlivem větru při červencové
bouřce a 3 m3 byly vytěženy po napadení kůrovcem.
Celoročně byla prováděna ochrana proti okusu zvěří a hlodavci.
Celkové příjmy:
184 253,- Kč + 8 032,- Kč dotace na prořezávky
Celkové náklady:
94 347,- Kč

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za
spolupráci a péči o naši obec a popřál vám hezké prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2012
Miloš Štursa, starosta obce Mirošov
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