Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce MikulČice konaného 18. 6. 2019
v KD Mikulčice
Bod č. lZahájení
Starostka obce Marta Otáhalová zahájila 5. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice ldále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO v 18:05 hodin a všechny přítomné přivítala.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina, Mgr. Michal Bešta (příchod 18:08), Jaroslav Bolfík, Ing. Josef
Dvořáček, Ing. Bc. Josef Dvořáček, Luděk Hanáček (příchod 18:08), Mgr. Vít Hubačka,
Ing. Petr Marada, Marta Otáhalová, Bronislav Šimčík, Ing. Jan Vlašic, Martina výmolová.
Omluveni:, Ladislav Bohunský, JUDr. Jaromír JoseE Ing. Milan Kurka
presence - příloha Č. l.
Požádala paní Petru Matochovou o vykonávání zapisovatelky zastupitelstva.
Zápis hlasování: - lpro, proti, zdržel sel
Dále sdělila, že informace o konání zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce
i elektronicky, je přítomno 10 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhla Jaroslava Bolfíka a Bronislava Šimčíka. Zeptala se
zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /8,0,2/ (Bolfík, Šimčík)
Usnesení č. l
Zastupitelstvo schvaluje Jaroslava Bolfíka a Bronislava Šimčíka za ověřovatele dnešního
zápisu. /8,0,2/
V /8.'08 se dostavili zastupitelé Mgr. Michal Bešta a Luděk Hanáček.
Poté předložila zveřejněný program dnešního zasedání - příloha Č. 2. Uvedla, že navrhuje
úpravu programu následně:
Nově navržený program:
l. Zahájení - kontrola usnesení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva finančního výboru
4. Plnění rozpočtu za I. pololetí
5. Rozpočtové opatření
6. Účetní závěrka za rok 2018
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Závěrečný účet za rok 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Vodné a stočné
Převody majetku
Různé a závěr

Zeptala se na další návrhy. Další změny ani návrhy již nebyly, a proto požádala zastupitele
o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasováni: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /12,0,0/
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Kontrola usnesení
Starostka konstatovala, že všechna usneseni byla splněna. Pouze usnesení č. 7 a 8 jsou ve fázi
plnění. U usnesení č. 7 - souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků se čeká na nabytí právni moci Rozhodnutí. A dále usnesení č. 8 - čeká se na
vyhotovení geometrického plánu pro prodej pozemku.

Bod Č. 2. Zpráva kontrolního vÝboru
Zprávu kontrolního výboru - příloha Č. 3 přednesl Bronislav Šimčík. Uvedl, že proběhla
kontrola usnesení zastupitelstva i rady obce. Dodal, že veškeré zprávy jsou zveřejněné na
webových stránkách obce v elektronické podobě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomL
Starostka dále navrhla pověřit kontrolní výbor kontrolou sepsaných nájemních smluv na
pozemky a případně prověřit, zda jsou sepsány nájemní smlouvy ke všem užívaným
pozemkům. Následně požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor ke kontrole sepsaných nájemních smluv a dále
ukládá prověřit, zda jsou sepsány nájemní smlouvy ke všem užívaným pozemkům. /12,0,0/
Bod Č. 3. Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru - příloha Č. 4 přednesl předseda Ing. Zdeněk Bařina. Sdělil, že
kontrola byla zaměřená na žádosti o dotaci z rozpočtu obce. Uvedl, že pouze RC Hnutí
Brontosaurus Podluží nedodalo požadované doklady a tak jim nemůže být dotace přidělena.
Dále proběhla kontrola plateb vodného, stočného. Nebyly shledány nedoplatky. Dále dodal,
že veškeré zprávy jsou zveřejněné na webových stránkách obce v elektronické podobě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomL
Bod Č. 4. Plnění rozpoČtu za I. pololetí
Starostka procházela a komentovala tabulku plnění rozpočtu jak na straně příjmů tak výdajů
za první polovinu roku 2019 - příloha Č. 5
Zas/upi/els/vo obce bere na vědomí.
Bod Č. 5. Rozpočtové opatření
Starostka informovala zastupitele o vypracování 4. rozpočtové změny. Uvedla, že tyto změny
odsouhlasila rada obce. Zastupitelé je dostali na vědomí. Zeptala se, na případné dotazy.
Dotazy zodpověděla ekonomka obce paní Láníčková.
Zas/upi/eis/vo obce bere na vědotní.
Dále starostka informovala zastupitele o vypracování 5. rozpočtové změny. Na straně příjmů
ve výši 390.000,- KČ, na straně výdajů ve výši 888.600,- KČ a financování ve výši
498.600,- KČ - příloha Č. 6.
Požádala zastupitele o hlasování pro schválení rozpočtové úpravy.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 4
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně příjmů ve výši
390.000,-KČ, na straně výdajů ve výši 888.600,-KČ a financování ve výši 498.600,-KČ.
/12,0,0/
Bod Č. 6. ÚČetní závěrka za rok 2018
Starostka předložila zastupitelům ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2018 sestavenou
ke dni 31. 12. 2018. Uvedla, že se jedná o obsáhlý materiál, se kterým byli zastupitelé
obeznámeni. Skládá se z účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, dále je
součástí inventarizační zpráva za rok 2018, zprávy o výsledku finančních kontrol a rozbor
hospodaření. V roce 2018 skončila obec Mikulčice hospodaření v hlavni činnosti se ziskem
14.437.096,93 Kč a v hospodářské činnosti ztrátou -2.504.375,11 KČ. Následně požádala
zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Mikulčice schvaluje účetní závěrku Obce Mikulčice sestavenou
k31. 12.2018./12,0,0/
Bod č. 7. Závěrečný účet obce za rok 2018
Starostka informovala občany i zastupitele o řádném zveřejnění návrhu závěrečného účtu
obce za rok 2018 na úřední desce v době od 31. 5. do 18. 6. 2019 - příloha Č. 7. Uvedla, že
při kontrole byly zjištěny dva nedostatky, které se objevily ve výroku kontrolní zprávy auditu.
Jednalo se o to, že nebyla podána informace přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne
projednání Zprávy o přezkumu hospodaření a Návrh rozpočtu na rok 2018 nebyl zveřejněn až
do doby schválení rozpočtu, ale pouze po dobu 15 dnů. Starostka uvedla, že nebyl zjištěn
správní delikt, nebyl udělen finanční postih a následně byla přijata nápravná opatření. Zeptala
se na názor nebo dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly. Následně požádala zastupitele
o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Mikulčice včetně zprávy o výsledku
přezkoumáni hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce s výhradou
a přijímá systémové nápravné opatření, že podá vždy zprávu o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu a návrh rozpočtu bude zveřejňovat v zákonném termínu. /12,0,0/
Bod č. 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoČtu obce
Starostka informovala, že hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani požádalo v letošním roce
o dotaci ve výši 75.000,-. Sdělila, že finanční výbor žádost projednal a doporučuje tuto částku
odsouhlasit. Jedná se o navýšení dotace o 30.000,- na obnovu táborové základny. Žádné
dotazy nebyly. Následně starostka požádala zastupitele o hlasování pro schválení znění
smlouvy o poskytnutí dotace - příloha Č. 8 ve výši 75.000,- KČ.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
75.000,- KČ žadateli Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, pobočný spolek
IČ: 48843458 na podporu zájmové činnosti a pořádání akcí pro veřejnost v obci Mikulčice
v roce 2019 a obnovu táborové základny. /12,0,0/
Bod Č. 9. Smlouva o poskvtnutí účelové dotace z rozpoČtu obce
Starostka sdělila, že sociální služby ,,Azylové domy" byly plně hrazeny z JmK
z individuálních projektů. Po změně pravidel JmK mělo .již město Hodonín schválený
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rozpočet a nelze tudíž tyto služby financovat dle Programu přidělovaných dotací na podporu
registrovaných sociálních služeb. Proto Město Hodonín žádá spádové obce o spoluúčast na
dofinancování těchto služeb. Pro obec Mikulčice činí tato spoluúčast částku 18.562,- KČ. Dále
starostka připomněla, že obec Mikulčice již v letošním roce odsouhlasila dotaci ve výši
152.076,- KČ na financování sociálních služeb, a proto musí tuto smlouvu projednat
zastupitelstvo obce. Požádala o schválení smlouvy na spolufinancování sociálních služeb příloha Č. 9.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usneseni č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
18.562,- KČ žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb
v roce 2019. /12,0,0/
Bod Č. 10. Vodné a stočné
Starostka přítomné informovala o návrhu rady obce na zvýšení ceny vodného a stočného.
Uvedla, že od roku 2016, co odebíráme vodu z VaKu, se cena nezvyšovala. Oproti tomu firrna
VaK zvyšuje cenu každým rokem. Jak bylo řečeno již v bodě účetní závěrka, tak hospodářská
činnost je ve ztrátě zhruba 2,5 mil. Je tedy potřeba cenu navýšit. V současné době firma VaK
účtuje za odběr vody 25,96 KČ za m' a občané platí obci 25,- KČ. Návrh rady zní stanovit
cenu vodného 28,-KČ a stočného 22,-KČ + platná sazba DPH. Pan Bolfík se dotázal na
možnost placení záloh. Starostka odpověděla, že zálohy platit nelze. Po obdržení faktury se
může občan dostavit na obec, kde je možné po domluvě stanovit splátkový kalendář. Platbu
lze rozdělit max. do tři splátek.
Následně dala starostka návrh hlasovat o zvýšení ceny vodného na částku 28 Kč/m'
a stočného na částku 22 Kč/m' + platná sazba DPH od l. 6. 2019. Žádné další návrhy ani
dotazy nepadly.
Hlasování: pro - /1 1,0,0/ - (výmolová hlasování nepřítomna)
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce stanovuje cenu vodného na částku 28,- Kč/m' a cenu stočného na částku
22,- KČ/m' + platná sazba DPH od l. 6. 2019. /11,0,0/
Bod Č. 11. Převody majetku
Starostka uvedla, že se podařilo vyjednat odkup ideální poloviny pozemků od UZSVM.
Vlastníkem druhé poloviny je Obec Mikulčice. Uvedla, že cenu stanovil úřad na základě
znaleckého posudku. Žádné dotazy nebyly. Požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ideální Y2 pozemků p.č. 1772/7 , p.č. 1819/1 a p.č.
1894/8 za celkovou cenu 43.500,- KČ. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
č. UZSVM/BHO/2275/2019-BHOM. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
/12,0,0/
Dále starostka uvedla, že v roce 2017 byly prodány pozemky na výstavbu rodinného domu
manželům Bílským. Uvedla, že manželé Bílští nemůžou splnit podmínky stanovené
smlouvou, a proto nabízí zpětný odkup již nyní. Uvedla, že po převodu do majetku obce, se
opět zveřejní záměr prodeje pozemků. Žádné dotazy nebyly. Požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. l l
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Zastupitelstvo obce schvaluje zpětný odkup pozemků p.č. 141 o výměře 245 m' a 112/4
o výměře 233 m' za cenu 600,- Kč/m'. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí
prodávající. /12,0,0/
Místostarosta uvedl, že dojednal odkup pozemku p.č. 2971/2 za cenu 5.000,- KČ od majitelky
pozemku. Jedná se o pozemek ležící pod vedením vodovodního řadu do Těšických búd.
Žádné dotazy nebyly. Požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvahjje nákup pozemku p.č. 2971/2 o výměře 208 m' v k.ú. Mikulčice
za celkovou cenu 5.000,- KČ. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /12,0,0/
Dále místostarosta informoval o podané žádosti o odkup části pozemku p.č.1 147/1 uvedl, že
tento pozemek sousedí s budovou Špitálku. Sdělil, že tuto žádost projednala již rada obce
a neodsouhlasila záměr prodeje pozemku. Prodej je ovšem v kompetenci zastupitelstva,
a proto žádá o hlasování schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 1147/1 v k.ú. Mikučice.
Hlasování: /0,8,4/ Usnesení nepřijato
Zdrželi se - Dvořáček ml., Bolfík, Hanáček, Šimčík

Dále místostarosta informoval o pozemku p.č. 1283/2. Jedná se o pozemek, který se nachází
pod obecní kostkovou komunikaci. S majiteli bylo jednáno a ti požadují za prodej pozemku
minimální cenu 350Kč/m'. Po upřesnění polohy pozemku požádal o hlasování koupě
pozemku p.č. 1283/2 za cenu 350Kč/m'.
Hlasování: /7,4,1/ Usnesení nepřijato
Proti - Dvořáček ml., Vlašic, Hubačka, Šimčík
Zdržel se - Bařina
Bod Č. 12. Různé a závěr
Starostka oznámila, že ve čtvrtek 27. 6. proběhne v KD setkání s občany k Programu rozvoje
obce Mikulčice. Uvedla, že MAS Jižní Slovácko seznámí občany s výsledky dotazníkového
šetření. Všechny přítomné na setkání pozvala. Dále všechny pozvala na tradiční divadlo žáků
9. třídy a závěrečnou besídku Hudebního kursu. Dále uvedla, že 5. 7. proběhne tradiční
Cyrilometodějská pout'. V letošním roce za spolupráce obce Dolní Bojanovice. Požádala
o spolupráci hasiče, zastupitele i chasu.
Dále sdělila, že v termínu kolem hodů se pravděpodobně bude usazovat konstrukce mostu
přes řeku Moravu. Přislíbila, že přesný termín se občané dozví předem.
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Marada požádal o zakoupení nových rozkládacích stolů. Uvedl, že množství
nedostačuje. Starostka odpověděla, že pro obecní akce je množství stolů dostatečné.
V současné době také obec nedisponuje dalšími prostory pro skladování.
- pan Šimčík se dotázal na prodej domu bývalé pošty. Pan Dvořáček odpověděl, že do dražby
se nepřihlásil žádný zájemce, proto se dražba neuskutečnila.
- pan Dvořáček se dotázal, zda nemá obec zájem o dotace pro obce ,,Maxi dešt'ovka".
Místostarosta uvedl, že v současnosti komunikuje s firmou Dešt'ovka. Poděkoval za získané
informace. Dále se pan Dvořáček zeptal, zda lze vyvlastnit pozemek pro stavbu rodinných

ZO 5. 5/9

domů, které obec plánuje. Místostarosta uvedl, že vyvlastnit nelze. Následně pan Dvořáček
požádal o řádné pojmenování e-mailů i příloh.
- pan Šimčík se dotázal, zda se opětovně zkusí přidat k odpadkovým košům i sáčky na psí
exkrementy. Starostka uvedla, že zjistí zkušenosti z okolních obcí. Dále se pan Šimčík zeptal,
z jakého důvodu došlo k havárii vody v hostinci U Losíků. Starostka uvedla, že po skončení
jednání proběhne prohlídka na místě samém. Příčina havárie zjištěna není, je pravděpodobné,
že se jedná o srážení vlhkosti z omítek nové stavby. Přivezeme vysoušeče a příčinu zjistíme.
- pan Benada se dotázal, zda lze očekávat opravu kostkové komunikace v dohledné době.
Místostarosta uvedl, že naše obec je jako druhý náhradník v čerpání dotace, o kterou bylo
v letošním roce zažádáno. Prozatím je domluveno, že se pokusíme zažádat o dotace také
v příštím roce a teprve následně by obec financovala opravu z vlastních finančních zdrojů.
- paní Šišková poukázala na špatnou údržbu zeleně. Plevel v růžích, malinách nebo habrech se
musí odstranit ručně. Starostka uvedla, že uvažuje o příjmu brigádnice na zelené práce. Dále
paní Šišková požádala o navezení štěpky na Hledíkov.
- pan Pavka se zeptal, zda si znovu může zažádat o koupi pozemku, pokud nebude
odsouhlasena žádost o dotaci na Špitálku pro Homediss. Starostka uvedla, že je
pravděpodobné, že na dotaci dosáhneme, proto se o prodeji pozemku neuvažuje ani
v budoucnu.
-paní Bělohoubková měla následující dotazy:
l. Jak vypadá smlouva o postoupení pohledávky. Místostarosta upřesnil, že se jedná
o smlouvu, na základě které, pokud vymůžeme pohledávku, tak ji postoupíme a pokud obec
pohledávku nevymůže, převede se obci v částce 1,-KČ. Dále uvedl, že smlouva stále platí. Pan
Dvořáček požádal Finanční výbor o prověření této smlouvy - dáno do úkolů.
2. Je možné, že má občan klič od SSO? Starostka uvedla, že rada obce se tímto již zabývala
a bude sjednána náprava.
3. Byla podána žádost o dotaci na nové vrty? Starostka odpověděla - že byla pověřena firma.
4. Můžou být zveřejněny telefony na radní na webových stránkách? Starostka uvedla, že toto
není ze zákona povinné a ani se o tom neuvažuje. V krizových případech je možné
kontaktovat záchranné složky.
5. Proč nejsou zveřejňovány celé zápisy z rady? Starostka odpověděla, že zápisy nemusí být
zveřejňovány a rada obce odsouhlasila zveřejnit jen usnesení.
6. Proč nebyla opětovně zřízena komise životního prostření. Starostka uvedla, že o tomto
rozhodla rada obce. Nevidí důvod pro zřízení. Podněty můžou občané podávat i bez KŽP.
7. Upozornila na uvádění Obce Mikulčice ve smlouvách s velkým O.
8. Požádala o umístění pásky před domem č.p. 216 v místech, kde padá krytina. Starostka
uvedla, že cedule s upozorněním tam jsou a nainstalovaná páska byla obyvatelem domu
odstraněna. O opětovném umístění neuvažujeme.
9. Požádala o sekání trávy i na volných místech na hřbitově. Pan Hanáček uvedl, že
pracovníci mají toto v povinnostech a tráva vysekaná je.
10. Upozornila na vlající plakáty na plakátovacích plochách.
- paní Šišková sdělila názor, že pozemek pod komunikaci by koupila. Místostarosta uvedl, že
majitelé můžou požadovat nájem. Pan Dvořáček oponoval, že dle vyjádření právníka nájem
žádat nemůžou. Zastupitelé pověřili místostarostu prověřením této situace a možnosti
vyvlastněni, vydržení nebo nájem pozemku - dáno do úkolů.
Starostka se dotázala na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast a ukončila
zastupitelstvo obce ve 20:52 hodin.
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Seznam příloh:
1.
prezenční listina
2.
zveřejněný program ZO
3.
zpráva kontrolního výboru
4.
zpráva finančního výboru
5.
plnění rozpočtu za r. pololetí
6.
rozpočtové opatření č. 5/2019
7.
závěrečný účet obce za rok 2018
8.
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
9.
smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

strana v zápise:
1
l
2
2
2
2
3
3
4

Mikulčice 24. 06. 2019
Marta Otáhalová
starostka obce
Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Bolfík
Bronislav Šimčík
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VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
l. zprávu kontrolního výboru
2. zprávu finančního výboru
3. plnění rozpočtu za I. pololetí
4. rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvo dává do úkolů:
l. Finanční výbor prověří smlouvu o postoupení pohledávky s panem Vláčilem.
2. Místostarosta zjisti možnost vyvlastnění, vydržení nebo nájmu pozemku pod obecní
komunikací.

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 18. 6. 2019
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro,proti,zdrže1 sel
1.
Jaroslava Bolfíka a Bronislava Šimčíka za ověřovatele dnešního zápisu. /8,0,2/
2.
schvaluje program dnešního zasedání. /12,0,0/
3.
pověřuje kontrolní výbor ke kontrole sepsaných nájemních smluv a dále ukládá
prověřit, zda jsou sepsány nájemní smlouvy ke všem užívaným pozemkům. /12,0,0/
4.
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně příjmů ve výši 390.000,- kč, na
straně výdajů ve výši 888.600,- KČ a financování ve výši 498.600,- KČ. /12,0,0/
5.
schvaluje účetní závěrku Obce Mikulčice sestavenou k 31. 12. 2018. /12,0,0/
6.
schvaluje závěrečný účet Obce Mikulčice včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce s výhradou a
přijímá systémové nápravné opatření, že podá vždy zprávu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15
dnů od projednání závěrečného účtu a návrh rozpočtu bude zveřejňovat v zákonném
termínu. /12,0,0/
7.
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 75.000,- KČ žadateli
Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, pobočný spolek IČ: 48843458 na
podporu zájmové činnosti a pořádání akcí pro veřejnost v obci Mikulčice v roce 2019
a obnovu táborové základny. /12,0,0/
8.
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 18.562,- KČ
žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb v roce
2019. /12,0,0/
9.
stanovuje cenu vodného na částku 28,- Kč/m' a cenu stočného na Částku 22,- Kč/m' +
platná sazba DPH od 1. 6. 2019. /11,0,0/
10.
schvaluje nákup ideální Y2 pozemků p.č. 1772/7 , p.č. 1819/1 a p.č. 1894/8
za celkovou cenu 43.500,- KČ. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
Č. UZSVM/BHO/2275/2019-BHOM. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující. /12,0,0/
11.
schvaluje zpětný odkup pozemků p.č. 141 o výměře 245 m' a 112/4 o výměře 233 m'
za 600,- Kč/m'. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající. /12,0,0/
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12.

schvaluje nákup pozemku p.č. 2971/2 o výměře 208 m' za celkovou cenu 5.000,- KČ.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /12,0,0/

Marta Otáhalová
starostka obce
Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Bolfík
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Bronislav Šimčík
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