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Usnesení zastupitelstva Obce Miskovice ze dne 22.4. 2015
Z011/2015
ZO schválilo komisi ve složení: Holinka, Němeček, Šimůnek na výběr zpracovatele podání žádosti o dotaci na
stavbu a obnovu komunikací v Obci Miskovice a dále na výběr zpracovatele projektové dokumentace na tyto stavby
Z012/2015
ZO schválilo záměr prodeje obecního pozemku 1080/1 v k.ú. Bylany (cca 20 m2) za cenu 165,- Kč/m2
Z013/2015
ZO zamítlo záměr prodeje obecního pozemku cca 165 m2 č.p. 1140 v k.ú. Bylany (Velký rybník) , preferuje
prodloužení nájemní smlouvy za stávajících podmínek s tím, že nemá námitek proti vytvoření opatření
zamezujících parkování vozidel (po předchozím schválení obcí)
Z014/2015
ZO schválilo záměr směny části pozemku (cca 50m2) č.p. 57 v k.ú. Mezholezy za přilehlý pozemek
(cca 80 – 100 m2) č.p.21 za podmínky, že majitelka odprodá ještě další část pozemku v takových m2
tak, aby Obci vznikla adekvátní stavební parcela
Z015/2015
ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Madera a Šípek, spol. s r.o. ve výši 64.500,- Kč na připoložení
el. rozvodů VO ke stavbě ČEZu Mezholezy (rozvody KNN)
Z016/2015
ZO schválilo bezúplatný převod do majetku obce stavbu „Polní cesty C2, C15, C17 Miskovice“ od Státního
pozemkového fondu ze dne 9.2. 2015 v celkové hodnotě 11 577 981,06 Kč
Z017/2015
ZO schválilo nákup zahradní techniky ve výši 150 tis. Kč
Z018/2015
ZO schválilo úpravu rozpočtu (viz zápis ze zasedání ZO ze dne 22.4. 2015, bod č. 8 - k dispozici na OÚ)
Z019/2015
ZO schvaluje záměr na výměnu světel VO a zároveň stanovuje komisi ve složení Turek, Brant, Šimůnek,
Krumphanzl a Holinka, která připraví řešení osvětlení, osloví firmy a předběžně vybere z nabídek

Odkládání bioodpadu
Obec Miskovice oznamuje občanům, že od 22.5.2015
bude otevřeno sběrné místo pro bezplatné odkládání
bioodpadupro občany obcí Miskovice, Přítoky, Bylany,
Mezhholezy a Hořany./Na místě bývalé skládky
v Miskovicích směrem na Hořany./
PŘIJÍMÁN BUDE POUZE ROSTLINNÝ BIOODPAD.
Otvírací doba: Pátek 16:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 12:00
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Zamyšlení radního
ing. Františka Pospíšila o odpadech
Vážení občané Miskovic, Přítok, Bylan, Hořan, Mezholez,
před půl rokem jste zvolili nové zastupitelé a radní, nyní jako jeden z nich se na Vás obracím
v otázce nákladů obce na svoz a třídení odpadu. Cílem je snížení celkových nákladů na svoz
odpadu nevyhazovat peníze za to, co nemusíme a naopak ušetřené peníze investovat zpět
do obcí. Je bohužel nemilou skutečností, že obec vybere od obyvatel za svoz komunálního
odpadu částku, která neodpovídá celkovým nákladům hrazeným obcí společností zajišťující
svoz odpadu (viz níže - částka inkasovaná obcí za svoz a částka fakturovaná za svoz obecního odpadu), proto píšu tento článek.
Chtěl bych na Vás tímto apelovat ohledně této otázky. V součastnosti platíme za odpad všichni
500 Kč za osobu a rok na trvale přihlášeného občana. Tato částka pokryje jen část skutečných
nákladů na likvidaci dopadu. Obec má k diskuzi zvýšit částky vybírané od občanů za odpad
(jsou jedny z téch nižších) nebo zvýšit množství odpadu vytřídeného ubude celkového množství
směsného odpadu a tím se sníží náklady na jeho svoz (a zároveň se zvýší příjem obce za recyklovaný odpad). Další možnost je zvýšení počtu třídicích míst a druhů třídených odpadů.
Je mi zde při této „pisatelské akci” jasné, že někdo prostě třídit nebude, nechce, má to daleko
ke kontejnerům na tříděný odpad apod.,
My, jako noví zastupitelé a zvolení radní jsme šli do toho, že věci chceme dělat jinak a měnit
je ku prospěchu občanů. Hledat cesty proč a jak by to mělo jít a proto píši tento článek. Mnozí
z Vás si řeknou, proč, k čemu a tak dále, ale je si třeba uvědomit, že doplatek obce za svoz
odpadu činil v roce 2014 tolik a tolik. Pokud by se nám tento podařilo byť jen o trochu snížit, a
já věřím, že to je možné, máme prostředky pro důležitejší využití investice do obecních technických služeb, sociální služby v obci, školka, knihovna, vzdělávání, kanalizace...apod. A to
vůbec nehovořím o hledisku pozitivního přínosu k životnímu prostředí. Je toho dost, kam se
tyto prostředky dají investovat, záleží jen na každém z nás. Budeme se těšit na Vaše názory a
připomínky, ať se týkají čehokoliv. Níže uvádím přehlednou tabulku, která komentuje náklady a
výnosy při sběru a třídení odpadu a dále přínos při zvýšené separaci odpadu a tím nižší náklady
obce s nakládaním s odpady.

OTÁZKA?:
Uděláme vše pro to, abychom částku, kterou vynakladáme z rozpočtu naší obce na likvidaci
odpadu snížili a ušetřené prostředky použili pro něco účelnějšího?
Ing. František Pospíšil, radní obce Miskovice
Platby za odpad 2014

náklady/úspory při zvýšení separace o v %

náklady 2014

poplatky za odvoz komunálního
odpadu

884.724,-

zvýšení separace 10 %

zvýšení separace 20 %

zvýšení separace 30 %

Výběr poplatku za odpad

516.960,-

Vratka za separovaný odpad

102.273,-

112.500,-

122.728,-

143.182,-

Obec doplácí na komunální
odpad

265.491,-

255.264,-

245.036,-

224.582,-

Úspora

10.227,-

20.455,-

40.909,-

doplatek při zvýšení separace
oproti roku 2014

255.264,-

245.036,-

224.582,-

ze života

Obce
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Od zahájení provozu nové rozhledny

se stalo již tradicí pálení
čarodějnic v jejím okolí.
I letos se sešly
davy ohněchtivých, aby
společně s dětmi využily
nejen možnost
podívat se z rozhledny
do kraje, ale dát si k tomu
i něco dobrého
a ještě si zasoutěžit.

Foto: M.Radoměřský a archiv

Rekonstrukce ve školce
Nová třída ve školce,
která vznikla přestavbou
původního bytu, je již
hotová a čeká se na její
kolaudaci. Od září díky
ní bude rozšířena kapacita školky o patnáct
dětí.

Životní jubileum
27.4.2015 oslavila
paní Bruthansová
z Hořan,
85. narozeniny.
Připojujeme se
ke gratulaci.
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Co nového v knihovnˇ?
e
Již několik let sázíme pohádkové stromy.
V loňském roce jsme v blízkosti vodárny
u Mezholez vysadili břízy. Letos jsme změnili
lokalitu a vypravili jsme se k rybníčku
u Hořan, kde jsme vysázeli mladé duby.

vzpomínka

na 70. výročí konce války
Věznění a padlí v druhé světové
válce :

Josef Truhlář
Úryvky z kroniky :
Rasová persekuce židů – rodina Lustigova
Již v roce 1941 bylo jmění židům zabaveno
a obchod v Miskovicích,
který rodina Lustigova vlastnila, museli
předat. Dne 15.1.1941 byl
odvolán František Lustig nar. 1919 do
sběrného tábora a nasazen do
pracovních oddílů v německém dvoře
„Lípa“ u Havlíčkova Brodu.
Později byl předán do Oslavan, Terezína,
Küstrinu, Terezína a po
značných útrapách skončením války se
vrací 22.5.1945 sám z
pětičlenné rodiny. Ostatní členové rodiny
Pavel, Olga, Hugo a Pavla
odjeli z obce 1.4.1942 do Kolína. Každý
mohl sebou vzíti jen
třicetikolový balík. Odjíždějí splu s rodinou
Freundovou ze Suchdola. Z
Kolína jsou dopraveni do Terezína, později
do Osvětimi, kde dle
úředních hlášení zahynuli 4. a 5. 12. 1942.

Josef Truhlář – nar.12.10.1900 v Přítokách
čp.15, zemřel 4.1.1944
v koncentračním táboře s krycím názvem
„Tábor regulace Labe“ Griebo
u Coszeigu (Wittenberg) pochován na hřbitově Apollensdorf Nord.
v samostatném hrobě č. 31.
Byl zatčen kolínským gestapem 15.5.1942.
Byl vězněn v Terezíně,
Pankráci, Golnově, Litoměřicích a Griebu .
Přes hrubé nelidské výslechy
a mučení nikoho neprozradil. Byl vyznamenán jako hrdina Čs.válečným
křížem a Pamětní medailí SOPV im memoriam.
(Čerpáno ze vzpomínek sepsaných synem
panem Milošem Truhlářem)
Ladislav Procházka – v časných hodinách
ranních 15.5.1942 přijíždí do
vsi pověstné gestapo a zatýká pana Procházku, nar. 19.10.1894 z čp.6.
Po výslechu v Kolíně byl podroben surovému výsledu v Praze na
Pankráci, prochází Terezínem, Griebem,
Dessau a dalšími
koncentračními tábory, přežívá i „pochod
smrti“ směrem na
Straubingerm s podlomeným zdravím se
vrací 23.5.1945 domů.
Josef Cudlín, narozen 19.3.1916 v Miskovicích. Totálně nasazen na
práce v říši roku 1941. V březnu 1942 do
Mostu. Od června 1944 po
velkém náletu na Most jest nezvěstný.
Podrobnější povídání s fotografiemi a dalšími zajímavostmi naší obce i
Kutnohorska z 2. světové války naleznete
na výstavě v Místní knihovně,
každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin do
konce června.

Stalo se
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akce, které proběhly
Občanské sdružení Bylany zorganizovalo v sobotu 28.3.2015 jarní
úklid obce. Odpadky při cestách se vypravilo sbírat asi patnáct dětí
a deset dospělých. Černé pytle děti plnily plechovkami od nápojů,
igelitovými pytlíky, různými obaly od potravin a dalšími odpadky.
Dokonce našly i pneumatiky nebo staré oblečení. Akci všichni
zakončili na bylanském hřišti “Na Škvárovně”, kde si společně
opekli vuřty.

Foto: Josef Šimůnek

Pochlubte se sousedům
Jaro je již v plné síle a mnozí z nás vyrazili na své zahrádky.
Někdo má rád skalky, jiný pelargonie, ale všichni se chtějí pochlubit
tím co se jim podařilo na zahrádce upravit či vypěstovat.
A tak pro nás, kteří chceme mít okolí svých domů pěkné
a upravené, je připravena fotopřehlídka „Pochlub se sousedům“.
Není to soutěž, ale ukázka a inspirace pro ostatní co lze
na zahrádkách vytvořit. Vyfotografujte svou zahradu a fotografie doneste na obecní úřad, případně zavolejte a my se u vás
zastavíme a Vaši zahrádku vyfotíme sami. Fotografie budou
v průběhu léta vystaveny na nástěnce u prodejny potravin
v Miskovicích a výběr fotek zveřejníme v dalším čísle zpravodaje.

Aero show pozvánka

OBECNÍ ÚŘAD
Miskovice
starosta: Mgr. Marek Holinka
místostarosta: Petr Brant
hospodářka: Božena Koryntová

adresa:
č.p. 26, 285 01 Miskovice
úřední hodiny:
Po, St : 8.00-12.00 , 13.00-17.00
hod.
Čt, Pá - pouze po předchozí
domluvě!
telefon:
327 515 322
e-mail:
oumiskovice@cmail.cz
web:
www.miskovice-kh.cz

