OBEC MÍROVÁ, Mírová 40, 357 35 Chodov u Karlových
Var 1

POZVÁNKA
Dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákona
128/2000 Sb. o obcích svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Mírová, které se
bude konat

Středa dne 15. 5. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu Mírová od 18.00 hodin.
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zastupitelstva obce.
3. Navržení ověřovatelů zápisu č. 3/2019 a kontrola usnesení ze zasedání ZO
Mírová dne 03. 04. 2019.
4. Rezignace zastupitele na funkci.
5. Složení slibu člena zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
6. Zpráva finančního výboru.
7. Schválení účetní závěrky obce Mírová za rok 2018.
8. Schválení Závěrečného účtu obce Mírová za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Mírová za rok 2018.
9. Projednání Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady
zaměstnavatele č. 05/2019.
10. Projednání Změny č. 5 Smlouvy o odběru a likvidaci komunálního odpadu
z obce uzavřené dne 19. 4. 1999.
11. Projednání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SOA-V-7/2019.
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2019.
13. Schválení vítězné nabídky na „Vybudování veřejného osvětlení v aleji Mírová“.
14. Různé.
15. Diskuze.
16. Závěr.
V Mírové dne 7. 5. 2019
Vyvěšeno dne: 7. 5. 2019

Svěšeno dne: 15. 5. 2019

Zápis č. 3/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mírová
dne 15. 5. 2019
Přítomni: Bc. Baštová Lenka, Bílský Zdeněk, Bracek Libor, Bc. Věra Bráborcová,
Josef Čepila, Ivana Mašková, Martina Hrnková
Omluveni:
Nepřítomni:

-

Hosté:

dle prezenční listiny

Zapisovatel: Jana Němčičová

Předsedající:

Bc. Lenka Baštová (starostka obce)

Starostka Bc. Lenka Baštová přivítala přítomné v zasedací místnosti obecního úřadu
Mírová a zahájila veřejné zasedání obecního zastupitelstva podle § 92 zákona
č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákona o obcích a předložila návrh
programu dnešního zasedání OZ tak, jak byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 7.
5. 2019 do 15. 5. 2019. Konstatovala, že OZ je schopné se usnášet s účastí 7
ze zastupitelů ze 7.
Má někdo návrh na doplnění programu jednání ZO Mírová?
Starostka rozšiřuje jednání o bod
Měníme název bodu č.
Program:
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zastupitelstva obce.
3. Navržení ověřovatelů zápisu č. 3/2019 a kontrola usnesení ze zasedání ZO
Mírová dne 03. 04. 2019.
4. Rezignace zastupitele na funkci.
5. Složení slibu člena zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
6. Zpráva finančního výboru.
7. Schválení účetní závěrky obce Mírová za rok 2018.
8. Schválení Závěrečného účtu obce Mírová za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Mírová za rok 2018.
9. Projednání Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady
zaměstnavatele č. 05/2019.
10. Projednání Změny č. 5 Smlouvy o odběru a likvidaci komunálního odpadu
z obce uzavřené dne 19. 4. 1999.
11. Projednání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SOA-V-7/2019.
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2019.

13. Schválení vítězné nabídky na „Vybudování veřejného osvětlení v aleji Mírová“.
14. Různé.
15. Diskuze.
16. Závěr.
Návrh usnesení č. 1
ZO Mírová schvaluje program dnešního zasedání včetně jeho rozšíření a
doplnění.
PRO
6
PROTI
Usnesení č. 1/03/2019 bylo přijato.

0

ZDRŽEL SE

0

2.
Navrhuji ověřovatele zápisu paní Bc. Věru Bráborcovou a pana
Zdeňka Bílského.
Zapisovatelem zápisu je paní Jana Nemčičová.
Poprosím ověřovatele zápisu pana Zdeňka Bílského, aby provedl kontrolu
usnesení zápisu č. 2/2019 ze dne 3. 4. 2019.
Vznáší někdo ze zastupitelů protinávrh?
Pan Zdeněk Bílský konstatoval, že všechny body usnesení ze 3. 4. 2019 byly splněny.
Návrh usnesení č. 2
ZO Mírová schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc. Věru Bráborcovou a
pana Zdeňka Bílského. Zapisovatelem zápisu je paní Jana Němčičová.
Bere na vědomí kontrolu usnesení zápisu č. 2/2019 ze dne 3. 4. 2019.
PRO
6
PROTI
Usnesení č. 2/03/2019 bylo přijato.

0

ZDRŽEL SE

0

3. Rezignace na funkci zastupitele
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Dne 29. 4. 2019 starostka obce přijala rezignaci zastupitele pana Bc. Josefa Domina na
svůj mandát v Zastupitelstvu obce Mírová.
Návrh usnesení č. 3
ZO Mírová přijalo rezignaci pana Bc. Josefa Domina na svůj mandát
v Zastupitelstvu obce Mírová ke dni 29. 4. 2019.
PRO
6
PROTI
Usnesení č. 3/03/2019 bylo přijato.

0

ZDRŽEL SE

0

4. Složení slibu člena zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o
obcích).
Dne 29. 4. 2019 obdržela starostka obce Bc. Lenka Baštová od pana Bc. Josefa Domina
rezignaci na všechny funkce v zastupitelstvu obce. Náhradníkem za p. Bc. Josefa
Domina je paní Martina Hrnková, která obdržela email od starostky obce dne 29. 4.
2019 stát se zastupitelkou obce.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomného nového člena
paní Martinu Hrnkovou ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že paní Hrnková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mírová
a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a přednesla
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 1 tohoto zápisu).
Nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající konstatovala, že paní Martina Hrnková se po složení slibu stala
zastupitelem obce Mírová dnem 15. 5. 2019.
Návrh usnesení č. 4
ZO Mírová bere na vědomí, že paní Martina Hrnková se stala členkou
Zastupitelstva obce Mírová ode dne 15. 5. 2019.
5. Zpráva finančního výboru.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka informovala, že každý rok je nutné schválit účetní závěrku, závěrečný účet za
předchozí rok, rok 2018. Všichni zastupitelé dostali včas všechny podklady a Návrh
závěrečného účtu a účetní závěrky byl vyvěšen od 21. 3. 2019. Finanční výbor se musel
sejít, aby všechny dokumenty zkontroloval a dal k nim svou zprávu.
Návrh usnesení č. 5
ZO Mírová projednalo a schválilo zprávu finančního výboru,
přednesenou předsedou finančního výboru panem Liborem Brackem,
k závěrečnému účtu obce Mírová za rok 2018. Finanční výbor doporučuje
„Závěrečný účet obce Mírová za rok 2018“ ke schválení zastupitelstvu.
PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2

Hrnková, Mašková

Usnesení č. 5/03/2019 bylo přijato.
6. Schválení účetní závěrky obce Mírová za rok 2018.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka obce informovala, že je nutné schválit účetní závěrku za rok 2018.

Návrh usnesení č. 6
ZO Mírová projednalo a schválilo účetní závěrku obce Mírová za účetní
období roku 2018, sestavenou k 31. 12. 2018.
PRO

4

PROTI

0

Baštová, Bráborcová, Bracek, Bílský

ZDRŽEL SE

3

Čepila, Hrnková, Mašková

Usnesení č. 6/03/2019 bylo přijato.
7. Schválení Závěrečného účtu obce Mírová za rok 2018 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mírová za rok 2018.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka informovala, že každý rok je nutné schválit účetní závěrku, závěrečný účet za
předchozí rok, rok 2018. Všichni zastupitelé dostali včas všechny podklady, které byly
zveřejněny na úřední desce obce Mírová od 21. 3. 2019. Ten samý den dostali informaci
všichni zastupitelé, že je vyvěšeno.
Starostka obce informovala, že každý rok je nutné schválit Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018, která je součástí Závěrečného účtu za rok 2018.
Starostka obce informovala, že obec za rok 2018 měla velmi dobré výsledky.
Hospodařila s přebytkem 1.658.987,36 Kč. Dále v obci proběhl audit, a to dvakrát za
rok a vždy jsme obdrželi výsledek hospodaření A – nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Dále starostka opět zdůraznila, že všechny podklady k závěrečnému účtu byly
zveřejněny již dne 21. 3. 2019 na úřední desce obce Mírová, a tudíž bylo dostatečné
množství času si tento účet nastudovat.
Na dotaz paní Hrnkové, která poslala dne 15. 5. 2019 v 8.30 hodin, v době těsně před
konáním jednání Zastupitelstva obce Mírová, ohledně doplnění podkladů
k Závěrečnému účtu, jí bylo sděleno starostkou obce, že Závěrečný účet byl řádně
zveřejněn na úřední desce obce Mírová ode dne 21. 3. 2019. Dotazy, které jsme obdrželi
emailem dne 15. 5. 2019 v 8.30 hodin budou zodpovězeny do 30 dnů.
Návrh usnesení č. 7
ZO Mírová projednalo a schválilo závěrečný účet obce Mírová za rok 2018
včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018, a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
ZO Mírová schvaluje BEZ VÝHRAD.
Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky byl vyvěšen od 21. 3. 2019 na
úřední desce obce Mírová.
PRO

4

PROTI

Baštová, Bráborcová, Bracek, Bílský

Usnesení č. 7/03/2019 bylo přijato.

1
Hrnková

ZDRŽEL SE

2

Čepila, Mašková

8. Projednání Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady
zaměstnavatele č. 05/2019
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka obce informovala přítomné, že na základě osobních jednání na úřadu práce
ji byla doporučena dotace, která pomůže obci zaměstnat přes letní období člověka.
Tento zaměstnanec bude v pracovním poměru maximálně 6 měsíců, přičemž dotace je
na 5 měsíců. Pro obec je toto výhodné, protože nejvíce práce je v letních měsících.
Paní Mašková se dotázala starostky obce, zda je již nějaký zaměstnanec na obci v rámci
této dotace.
Starostka, odpověděla, že ano, že od 15. 4. 2019 máme novou paní na úklid veřejných
prostor.
Návrh usnesení č. 8
ZO Mírová projednalo a bere na vědomí Dohodu o poskytnutí příspěvků
na mzdové náklady zaměstnavatele č. 05/2019.
Uzavřenou mezi obcí Mírová, Mírová 40, 357 35 pošta Chodov, IČO
00573264 zastoupenou starostkou obce Bc. Lenkou Baštovou a dále
OMNI TEMPORE o.p.s., Báňská 287, Most, IČO 25436139, zastoupenou
Ivanou Antošovou. Jedná se o dohodu uzavřenou dle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, název projektu je
Společně
na
trh
práce
reg.
Č.
projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009106 financovaným z Evropské unie,
Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.
Celková poskytnutá částka je 99.200,- Kč.
ZO Mírová pověřuje starostku k jejímu podpisu.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 8/03/2019 bylo přijato.

9. Projednání Změny č. 5 Smlouvy o odběru a likvidaci komunálního
odpadu z obce uzavřené dne 19. 4. 1999.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka informovala, že obdržela k podpisu Změnu č. 5 Smlouvy o odběru a likvidaci
komunálního odpadu z obce uzavřené dne 19. 4. 1999. Jedná se o dovoz nebezpečného
odpadu a pneumatik, a to firmou SUAS – skládková s.r.o.
Návrh usnesení č. 9
ZO Mírová projednalo a schválilo Změnu č. 5 Smlouvy o odběru a
likvidaci komunálního odpadu z obce uzavřené dne 19. 4. 1999 mezi obcí

Mírová, Mírová 40, 357 35 pošta Chodov, IČO 00573264, zastoupená
starostkou obce Bc. Lenkou Baštovou a SUAS – skládková s.r.o, se sídlem
Staroměstská 39, 357 35 Chodov.
Smlouva mění článek 4 Cena odběru a zneškodnění nebezpečného
odpadu a to odběr, přeprava a likvidace nebezpečných odpadů je
stanovena na paušální ve výši Kč 6,00 Kč/l svozu a cena převzetí odpadu
k.č. 160103 pneumatiky je stanovena ve výši Kč 50,00Kč/ 1 kus.
ZO Mírová pověřuje starostku k jejímu podpisu do 30 dnů ode dne
jednání zastupitelstva.
PRO
7
PROTI
Usnesení č. 9/03/2019 bylo přijato.

0

ZDRŽEL SE

0

10.
Projednání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SOA-V7/2019.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka informovala, že požádala Úřad práce v Sokolově o možnost vytvoření
pracovního místa na veřejně prospěšné práce. Žádost byla schválena.
Paní Mašková vznesla dotaz, zda budeme mít ještě dalšího pracovníka na obci.
Starostka odpověděla, že ano, ale vzhledem k podmínkám z úřadu práce,
pravděpodobně nikdo nebude mít chuť pracovat. Jedná se o smlouvu pouze na půl roku
a navíc pro lidi, kteří jsou více jak 2 roky vedeni jako uchazeči.
Návrh usnesení č. 10
ZO Mírová projednalo a bere na vědomí Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
SOA-V-7/2019. Dohoda je uzavřená mezi Úřadem práce České republiky,
zastoupené Ing. Milanem Půtou, vedoucím Oddělení evidence a podpor
v nezaměstnanosti a zastupující ředitel Odboru kontaktního pracoviště
Sokolov, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 724 96 991
a obcí Mírovou jako zaměstnavatelem, se sídlem Mírová čp. 40, 357 35
Chodov u Karlových Var, zastoupenou starostkou obce Bc. Lenkou
Baštovou, IČO 00573264 na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření
s termínem od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019, poskytnutá částka činí 15.000,Kč/1 pracovní místo/měsíc.
PRO

7

PROTI

Usnesení č. 10/03/2019 bylo přijato.

0

ZDRŽEL SE

0

11. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní účetní potřebuje projednat opatření č. 1/2019
na jednání zastupitelstva. Jedná se o volby do EU. Jako vždy bude opatření řádně
vyvěšeno na úřední desce obce Mírová.
Návrh usnesení č. 11
ZO Mírová projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení č. 11/3/2019 bylo přijato.
12. Schválení vítězné nabídky na „Vybudování veřejného osvětlení v aleji
Mírová“
Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Starostka obce informovala, že dne 24. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na
„Vybudování VO v aleji Mírová“. Celkem byly osloveny 4 firmy Elektro Nepraš s.r.o.,
Q-EL PRO s.r.o., Stav Elektro s.r.o. a poslední ELČI s.r.o. Do výběrového řízení se
přihlásily pouze 2 firmy a to ELČI s.r.o. se sídlem 351 01 Františkovy Lázně, Lidická
419/10 IČO 26369818 a dále pak Q-EL PRO s.r.o., Tovární 121/10, 362 25 Nová Role,
IČO 02067919.
Vítěznou nabídkou se stala částka včetně DPH 284.908,17 a to firma Q-EL PRO s.r.o.,
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role, IČO 02067919, zastoupená Jiřím Kučerou,
jednatelem společnosti.
Druhá nabídka byla v Kč 349.293,12 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 12
ZO Mírová projednalo a schvaluje vítěznou nabídku na „Vybudování
veřejného osvětlení v aleji Mírová“ a to firmu Q-EL PRO s.r.o., Tovární
121/10, 362 25 Nová Role, IČO 02067919, zastoupená Jiřím Kučerou,
jednatelem společnosti s cenovou nabídkou 284.908,17 Kč včetně DPH.
Výběrové řízení se uskutečnilo dne 24. 4. 2019 v zasedací místnosti obce
Mírová pod vedením výběrové komise.
ZO Mírová pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE
Hrnková

Usnesení č. 12/03/2019 bylo přijato.

1

Návrh usnesení č. 1
ZO Mírová schvaluje program dnešního zasedání včetně jeho rozšíření a
doplnění.
Návrh usnesení č. 2
ZO Mírová schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc. Věru Bráborcovou a
pana Zdeňka Bílského. Zapisovatelem zápisu je paní Jana Němčičová.
Bere na vědomí kontrolu usnesení zápisu č. 2/2019 ze dne 3. 4. 2019.
Návrh usnesení č. 3
ZO Mírová přijalo rezignaci pana Bc. Josefa Domina na svůj mandát
v Zastupitelstvu obce Mírová ke dni 29. 4. 2019.
Návrh usnesení č. 4
ZO Mírová bere na vědomí, že paní Martina Hrnková se stala členkou
Zastupitelstva obce Mírová ode dne 15. 5. 2019.
Návrh usnesení č. 5
ZO Mírová projednalo a schválilo zprávu finančního výboru,
přednesenou předsedou finančního výboru panem Liborem Brackem,
k závěrečnému účtu obce Mírová za rok 2018. Finanční výbor doporučuje
„Závěrečný účet obce Mírová za rok 2018“ ke schválení zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. 6
ZO Mírová projednalo a schválilo účetní závěrku obce Mírová za účetní
období roku 2018, sestavenou k 31. 12. 2018.
Návrh usnesení č. 7
ZO Mírová projednalo a schválilo závěrečný účet obce Mírová za rok 2018
včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018, a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
ZO Mírová schvaluje BEZ VÝHRAD.
Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky byl vyvěšen od 21. 3. 2019 na
úřední desce obce Mírová.
Návrh usnesení č. 8
ZO Mírová projednalo a bere na vědomí Dohodu o poskytnutí příspěvků
na mzdové náklady zaměstnavatele č. 05/2019.
Uzavřenou mezi obcí Mírová, Mírová 40, 357 35 pošta Chodov, IČO
00573264 zastoupenou starostkou obce Bc. Lenkou Baštovou a dále
OMNI TEMPORE o.p.s., Báňská 287, Most, IČO 25436139, zastoupenou
Ivanou Antošovou. Jedná se o dohodu uzavřenou dle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, název projektu je
Společně
na
trh
práce
reg.
Č.
projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009106 financovaným z Evropské unie,
Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.
Celková poskytnutá částka je 99.200,- Kč.
ZO Mírová pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Návrh usnesení č. 9
ZO Mírová projednalo a schválilo Změnu č. 5 Smlouvy o odběru a
likvidaci komunálního odpadu z obce uzavřené dne 19. 4. 1999 mezi obcí
Mírová, Mírová 40, 357 35 pošta Chodov, IČO 00573264, zastoupená
starostkou obce Bc. Lenkou Baštovou a SUAS – skládková s.r.o, se sídlem
Staroměstská 39, 357 35 Chodov.
Smlouva mění článek 4 Cena odběru a zneškodnění nebezpečného
odpadu a to odběr, přeprava a likvidace nebezpečných odpadů je
stanovena na paušální ve výši Kč 6,00 Kč/l svozu a cena převzetí odpadu
k.č. 160103 pneumatiky je stanovena ve výši Kč 50,00Kč/ 1 kus.
ZO Mírová pověřuje starostku k jejímu podpisu do 30 dnů ode dne
jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 10
ZO Mírová projednalo a bere na vědomí Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
SOA-V-7/2019. Dohoda je uzavřená mezi Úřadem práce České republiky,
zastoupené Ing. Milanem Půtou, vedoucím Oddělení evidence a podpor
v nezaměstnanosti a zastupující ředitel Odboru kontaktního pracoviště
Sokolov, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 724 96 991
a obcí Mírovou jako zaměstnavatelem, se sídlem Mírová čp. 40, 357 35
Chodov u Karlových Var, zastoupenou starostkou obce Bc. Lenkou
Baštovou, IČO 00573264 na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření
s termínem od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019, poskytnutá částka činí 15.000,Kč/1 pracovní místo/měsíc.
Návrh usnesení č. 11
ZO Mírová projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.
Návrh usnesení č. 12
ZO Mírová projednalo a schvaluje vítěznou nabídku na „Vybudování
veřejného osvětlení v aleji Mírová“ a to firmu Q-EL PRO s.r.o., Tovární
121/10, 362 25 Nová Role, IČO 02067919, zastoupená Jiřím Kučerou,
jednatelem společnosti s cenovou nabídkou 284.908,17 Kč včetně DPH.
Výběrové řízení se uskutečnilo dne 24. 4. 2019 v zasedací místnosti obce
Mírová pod vedením výběrové komise.
ZO Mírová pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
13. Různé
V různém vystoupila paní Hrnková, že je možné přes ní čerpat dotaci na místo pro
mladé do 25 let po dobu 3 měsíců super hrubá mzda je 30.000,- Kč.
Starostka obce na toto odpověděla, že dotace, kterou paní Hrnková nabízí již několikrát
byla předmětem jednání a nikdo se nepřihlásil, vzhledem k tomu, že tato dotace je
pouze na 3 měsíce.
14. Diskuze.

15. Závěr

ZO bylo ukončeno dne 15. 5. 2019 18.35 hod
Součástí zápisu příloha: prezenční listina
Zapisovatel: Jana Nemčičová
Ověřovatele zápisu: Bc. Věra Bráborcová
Zdeněk Bílský
Starostka Obce Mírová: Bc. Lenka Baštová
Datum vyhotovení zápisu: 22. 5. 2019

SLIB
ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE MÍROVÁ DNE
15. 5. 2019
v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zařízení), v platném znění

„SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE. SLIBUJI NA SVOU
ČEST A SVĚDOMÍ, ŽE SVOJI FUNKCI BUDU VYKONÁVAT
SVĚDOMITĚ, V ZÁJMU OBCE MÍROVÉ A JEJICH OBČANŮ A
ŘÍDIT SE ÚSTAVOU A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY“
„SLIBUJI“

Martina Hrnková

…………………………………………………

