Zápis č. 6/2021 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Míčov-Sušice ze
dne 18.11.2021

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Zahájení a prezence přítomných členů
Schválení programu, zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Smlouva o společnosti mezi Katastrálním úřadem pro Pk a Obcí Míčov-Sušice
Odkup nebo převedení nemovitostí TJ TATRAN Míčov z.s.
Žádost o koupi pozemku
Rozpočet na rok 2022 - návrh
Kultura
Informace starosty
Diskuze
Usnesení
Závěr

Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Milan Šimon.
Přítomni: Milan Šimon, Mgr. Sylva Bořková, Ing. Čechová Ludmila, David Vondráček, Milan
Kosina, Lenka Svobodová, Jaroslav Andrle
Omluveni: 0
Zasedání bylo usnášeníschopné.

2. Projednání a schválení programu, zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Program byl schválen
všemi hlasy.
Ověřovatelé zápisu: J. Andrle, Ing. Ludmila Čechová
Zapisovatel: L. Svobodová
Ověřovatelé a zapisovatel byli schváleni.
Hosté: pí. Tlapáková, pí. Novotná, pí. Moravcová, manželé Zrůstovi, E.Bulavčák, p. Hlaváček,
p.Svoboda, p.Rippl
3. Návrh OZV č1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška, která stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce MíčovSušice. Upřesňuje způsob odkládání odpadu, sběrná místa, svozy nebezpečných a
velkoobjemných odpadů, atd. Tato vyhláška nahrazuje původní OZV č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Pro:
7
Proti: 0
4. Návrh OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Tato vyhláška nahrazuje původní OZV č.3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška stanovuje výši poplatku a možné úlevy či

osvobození od poplatku. Již není možné ,,zvýhodňovat“ trvale přihlášené obyvatele před
rekreanty.
Pro:
7
Proti: 0
5. Smlouva o společnosti, uzavíraná mezi Katastrálním úřadem pro Pk a Obcí Míčov-Sušice
Smlouva upřesňující podmínky spolupráce a rozdělení finančních nákladů na Obnovu operátu
novým mapováním – katastr Míčov. Smlouva uzavírána do konce roku 2022. Náklady na
podrobné měření polohopisu, určení souřadnic podrobných bodů, vyhotovení měřičských
náčrtů,) budou hrazeny z 50% Obcí Míčov-Sušice. Výběr dodavatele, který bude uvedené
činnosti provádět, bude vybrán v zadávacím řízení. Kompletní realizaci zadávacího řízení
provede Katastrální úřad pro Pk.
Pro:

7

Proti: 0

6. Odkup nebo převedení nemovitostí TJ TATRAN Míčov z.s.
Představenstvo TJ TATRAN Míčov se na svém zasedání dne 13.11.2021 shodlo na převodu
svých nemovitostí do vlastnictví obce. Důvodem je snazší rozvoj sportovního areálu,
snadnější možnost čerpání dotací i z důvodů údržby celého areálu. Podmínky
převedení/odkupu nemovitostí by byly dány smluvně. TJ TATRANu Míčov z.s. by nebylo nijak
znemožňováno nadále plně využívat areál.
Pro: 7

Proti: 0

7. Žádost o koupi pozemku ze dne 18.11.2021
Pozemek p.č. 310/5 v k.ú. Vyžice o rozloze 11 299 m2. Žádost byla zamítnuta.
Pro:

0

Proti: 7

8. Rozpočet na rok 2022 – návrh
- Oprava výpustě u rybníka Jetonice
- čekárna Jetonice
- terasa před obecní hospodou
- venkovní posilovna, workout
- oprava komunikací
- rekonstrukce elektroinstalace č.p. 27 – obchod
- rekonstrukce toalet a chodby (bar v sále KD )
- veřejné prostranství (Zbyslavec, Sušice)
- možnost čerpání dotace z POV Pk – oprava komunikací
- možnost čerpání dotace z Programu rozvoje venkova (Ministerstvo pro místní rozvoj) –
veřejné prostranství (nesmí být pouze výsadba, nebo pouze chodník atp.)
- chodník mezi Míčovem a Sušicemi

9. Kultura
•
•
•
•
•

Rozsvěcení vánočního stromu – 27.11.2021 (strom darován ze Zbyslavce)
Adventní koncert v kostele sv. Matouše od 15.00 hodin – vystoupení pí. Tiché + Zdvihalové
(rozšíří se repertoár o hudební nástroje) + posvěcení adventního věnce p. farářem.
Vánoční trhy po skončení adventního koncertu proběhnou před OÚ
Retro ples – leden 2022
Maškarní průvod 12. února 2022

10. Informace starosty
• Vydány kompostéry všem zájemcům, kteří vyplnili anketní lístek
• Vrt v Rudově již odstraněn, čeká se na proplacení 80% nákladů z dotace (cca 110.000 Kč)
• Technická a servis Dacia, doplnění tažného zařízení, zakoupení posypového vozíku
• BIO odpad opět až na jaře (kontejnery svezené u obchodu)
• Kalendáře od obce pro trvale přihlášené obyvatele

•

Diskuse – bez připomínek

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Mgr. Sylva Bořková
místostarosta obce

Vyvěšeno: 30.11.2021
Sejmuto: 15.12.2021

Milan Šimon
starosta obce

