Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 20.02.2018
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starosta obce Ing. Jan Vlašic zahájil 22. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO/ v 18:05 hodin a všechny přítomné přivítal.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:26), Mgr. Michal Bešta, Jaroslav Bolfík, Luděk
Hanáček, Magda Hubačková, Ing. Tomáš Chaloupka, JUDr. Jaromír Josef, Mgr. Kristina
Kolovrátková, Anežka Maradová, Vladimír Osička, Marta Otáhalová, Pavel Podrazil, Pavel
Šagát, Ing. Jan Vlašic, Martina Výmolová.
presence - příloha č. 1.
Požádal paní Petru Matochovou o vykonávání zapisovatelky zastupitelstva.
Zápis hlasování: - /pro, proti, zdržel se/
Dále sdělil, že informace o konání zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce
i elektronicky, je přítomno 14 členů zastupitelstva obce. Zastupitel Z. Bařina dorazí později.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl Ing. Tomáše Chaloupku a Mgr. Kristinu
Kolovrátkovou.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /12,0,2/ (Chaloupka, Kolovrátková)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Ing. Tomáše Chaloupku a Mgr. Kristinu Kolovrátkovou za
ověřovatele dnešního zápisu. /12,0,2/
Poté předložil zveřejněný program dnešního zasedání - příloha č. 2. Uvedl, že Bod 7 se
z technických důvodů projednávat nebude a v tomto bodu tudíž projednáme Žádost
o návratnou finanční výpomoc pro MAS Dolní Morava. Další změny ani návrhy již nebyly
a proto požádal zastupitele o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování: pro - /14,0,0/
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání - příloha č. 3. /14,0,0/
Bod č. 2. Činnost obce v roce 2017
Starosta komentoval činnost obce v roce 2017:
- přivaděč a hlavní řád vody v „Těšických búdách“, projekty byly dokončeny, povolení
ke stavbě je platné, po podpisu smlouvy o právu provedení stavby a výběru
zhotovitele zahájíme stavbu
- proběhlo zokruhování vodovodního řadu - sklepy u dráhy (ČD) a osvětlení a také
zpevněna cesta ke sklepům s využitím frézovaného materiálu silnice
- opraveny nevyhovujících kanalizačních poklopy v ulici Dělnická a u Cihelny
- Špitálek - provedena příprava pro stavbu - Středisko Homediss, projekty a povolení
jsou závislé na získání dotace a změny plochy v územním plánu obce
- Podbřežník II - projekty IS, byly uzavřeny smlouvy na služebnosti, vzhledem
k prodlevám s projekty se obec vložila i do pomoci s projekty na nízkého napětí /NN/
a plynu, proběhl výkup pozemků pro potřeby silnice a sítí
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-

opravou chodníků pravé strany v ulici „Za mlýnem“ vznikly parkovací plochy,
následně zrekonstruována levé strana po celé ulici
- opravy přídlažby na hlavní silnici u zdravotního střediska, frézování a vyspravení
pravé strany vozovky, obdobně také na dolním konci od Strnadových ke sběrnému
středisku
- chodníky v ulici ve směru na Moravskou Novou Ves /MNV/, asi polovina
rekonstrukce na pravé straně je hotova, budeme pokračovat, jakmile to počasí dovolí
- položena panelová cesta „U Vlčice“ jako začátek spojky k ulici „Podbřežník“
- dokončování projektu chodníku k nádraží /ul. K Boří/ - křížení chodníku s nájezdy,
nejsou podepsány poslední 4 smlouvy o smlouvách budoucích
- dokončení a předání rodného domu Fanoša Mikuleckého do pronájmu spolku pro
uchování tradic při klubu seniorů. Vybudován nájezd ze strany od uličky - brána, plot,
cesta a rekonstrukce tabačárny
- proběhly úpravy na radnici - horní zasedačka, jedna kancelář a knihovna vymalovány,
položena nová síť PC, telefony a dotací podpořený nový rozhlas, varovný systém a 2
bezdrátové hlásiče v obci a na Slovanském hradišti
- doplnění obecní techniky – pořízen traktor Solaris, podkop k traktoru, velký vozík na
svoz kontejnerů na tříděné odpady
- z části je hotov projekt dílen a garáží za radnicí, úpravy dispozice prostoru
- kamerový systém na SSO - instalace kamer a záznamového zařízení
- proveden personální audit obecního úřadu a dle závěrů upraveny pracovní náplně
zaměstnanců obce
- revitalizace zeleně u KD a ulici ve směru na MNV, dosazování a ořez zeleně,
likvidace polomů po několika větrných dnech
- ukončení dotované akce - dětské hřiště „U rybníčku“, osázeno travou a dřevinami
- pod fotbalovým tréninkovým hřištěm zhotovena 40m dlouhá lanová dráha pro děti
- odbahněny oba větší rybníčky - Cihelna i Kafíčko s využitím technologie sacích bagrů
V 18:26 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Hospodaření obce v minulém roce
Starosta komentoval tabulku plnění rozpočtu za 1. – 12. měsíc roku 2017 - příloha č. 4.
Dále starosta zastupitele seznámil s vypracováním rozpočtové změny č. 10/2017. Uvedl, že
tuto změnu odsouhlasila rada obce. Zastupitelé ji dostali na vědomí. Zeptal se na případné
dotazy. Žádné dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 4. Kontrolní a finanční výbor
Zprávu kontrolního výboru č.1/2018 přednesl pan Michal Bešta. Uvedl, že veškeré zprávy
jsou zveřejněné na webových stránkách obce v elektronické podobě. Starosta se zeptal na
názory či dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly.
Za finanční výbor pohovořil pan Zděněk Bařina. Uvedl, že proběhly jednání při plánování
rozpočtu obce a také při vyúčtování dotací spolkům poskytnutých obcí.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
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Bod č. 5. Návrh činnosti pro rok 2018
Starosta přednesl plán činnosti obce na rok 2018:
- obnova projektu rekonstrukce kostkové komunikace
- přeložení autobusové zastávky U cihelny k Šáchovým
- zbudování parkoviště u hřbitova
- oprava asfaltové plochy u myslivecké chaty
- přivaděč vody Těšické búdy
- projekt kanalizace z Lužic (projekty, případně oprava)
- zbudování vodovodního, kanalizačního řádu a případně plynu pro Podbřežník II
- pokračování v projektu na vybudování nových školních dílen
- realizace venkovního vybavení u kulturního domu
- zbudování venkovních prvků u sportovní haly
- výměna osvětlení na hale
- realizace rozšíření a zateplení fotbalových šaten
- dovybavení SSO (rozvod užitkové vody, rozšíření kapacity kompostárny a pořízení
montované haly
- výsadba a údržba zeleně
- zpracovat projektovou dokumentaci a následně provést stavby dílen, garáží a šaten za OÚ
Zastupitelstvo obce bere návrh činnosti na vědomí.
Bod č. 6. Střednědobý výhled rozpočtu
Starosta předložil plánovaný střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021. Informoval
přítomné, že tento návrh byl zveřejněn na úřední desce v období 2.2. 2018 – 18.2.2018 –
příloha č. 5. Následně požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /15,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021. /15,0,0/
Bod č. 7. Žádost o návratnou finanční výpomoc pro MAS Dolní Morava.
Starosta přítomné informoval, že MAS Dolní Morava požádala o návratnou finanční výpomoc
ve výši 49.000,- Kč. Jedná se o projekt ,,Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Dolní Morava‘‘. Ve smlouvě je stanoven termín pro vrácení 30.6.2024. Požádal
zastupitele o hlasování schválení poskytnutí finanční výpomoci a se zněmím smlouvy –
příloha č. 6.
Hlasování: pro - /15,0,0/
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MAS
Dolní Morava ve výši 49.000,- Kč. /15,0,0/
Dále starosta přítomné informoval, že obec má uzavřenou smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb s Městem Hodonín. Dodatkem č. 1 k této smlouvě poskytne obec
finance na nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů. Starosta navrhl poskytnout
příspěvek v částce 30.000,- Kč. Žádné další návrhy nebyly. Následně požádal zastupitele o
hlasování.
Hlasování: pro - /15,0,0/
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb ve výši 30.000,- Kč. /15,0,0/
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Bod č. 8. Návrh rozpočtu 2018
Starosta informoval, že návrh rozpočtu na rok 2018 byl řádně zveřejněn na úřední desce od
02.02.2018 – 18.02.2018. Na straně příjmů ve výši 29.412.000,- Kč a na straně výdajů
58.757.000,- Kč a financování 29.345.000,- Kč, příloha č. 7. Dále starosta navrhl úpravy
rozpočtu na straně výdajů s ohledem na odsouhlasení návratné finanční výpomoci MAS Dolní
Morava:
- změna §6171, položka 6349, z částky 30.000,- Kč, na částku 79.000,- Kč.
Další návrhy na změny nebo doplnění již nebyly.
Starosta požádal zastupitele o hlasování upraveného rozpočtu na straně příjmů ve výši
29.412.000,- Kč, na straně výdajů 58.806.000,- Kč a financování v částce 29.394.000,- Kč.
Hlasování: pro - /14,0,1/ - zdržel se Chaloupka
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 na straně příjmů ve výši 29.412.000,- Kč,
na straně výdajů 58.806.000,- Kč a financování v částce 29.394.000,- Kč /14,0,1/
Dále starosta přednesl plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti pro rok 2018 - příjmy
v částce 4.565.000,- Kč, výdaje 6.605.000,- Kč, ztráta ve výši 2.040.000,- Kč bude pokryta
z rozpočtu hlavní činnosti - příloha č. 8 a dal hlasovat.
Hlasování: pro - /15,0,0/
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti pro rok 2018 příjmy v částce 4.565.000,- Kč, výdaje 6.605.000,- Kč, ztráta ve výši 2.040.000,- Kč bude
pokryta z rozpočtu hlavní činnosti. /15,0,0/
Dále starosta požádal zastupitele o hlasování k rozpočtu fondu zaměstnavatele - tvorba i
čerpání v částce 144.000,- Kč - příloha č. 9
Hlasování: pro - /15,0,0/
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje tvorbu i čerpání fondu zaměstnavatele pro rok 2018 v částce
144.000,- Kč. /15,0,0/
Bod č. 9. Pozemky a nemovitosti
Starosta sdělil, že dnes na jednání nemáme žádné projednání nákupu či prodeje pozemku ani
nemovitostí. Okrajově se tohoto tématu dotýká případná realizace pokládky optické sítě
v obci. Obeznámil občany s jednáním s panem Sládkem z Moravské Nové Vsi. Tento požádal
o uzavření smlouvy o položení optické sítě v naší obci. Starosta uvedl, že touto otázkou se již
zabývala rozšířená rada obce, jsou zde nové možnosti řešení věcných břemen i udržitelnosti
cen za poskytování služeb opt. sítě. K problematice se vyjádřil Ing. Holubík, který se v dané
oblasti již několik let pohybuje. Sdělil, že v navrhované smlouvě jsou nevýhodné podmínky
pro obec. Své výhrady ke smlouvě a osvětlil přítomným danou problematiku. Starosta uvedl,
že dále bude s panem Sládkem jednat o podmínkách smlouvy ve spolupráci s radou obce a
poté bude informovat zastupitele.
Bod č. 10. Různé
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci při pořádání Reprezentačního plesu
obce. Dále pohovořil o aktuálním stavu dodávky vody pro obec. Zkonstatoval, že probíhají
jednání s UVR Mníšek pod Brdy o možném zajištění dodávky vody z jejich vrtů a úpravny.
Informoval o zjištěné kvalitě surových vod a uvedl, že by bylo vhodné počkat na výsledky
analýzy rizik, která by v dané oblasti měla proběhnout.
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Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Dvořáček poukázal na špatně zvolenou hudbu na plese obce. Dále uvedl, že je třeba
vyřešit odvětrávání KD při takovýchto akcích, kde je hodně lidí. A dále navrhl zrušení
kuřárny, aby se zvětšil prostor vestibulu.
- paní Růžičková se dotázala na fungování pošty v obci a poté na studie revitalizace obce,
které byly k nahlédnutí a připomínkování veřejnosti. Starosta odpověděl, že od dubna provoz
poštovních služeb převezme Informační centrum a veškeré služby v obci budou zachovány.
V rámci studie revitalizace proběhne ještě návrh dopravního řešení a především parkování
v dané oblasti. Po předložení tohoto návrhu bude rada obce s těmito návrhy dále pracovat
a popřípadě časem upravovat tak, aby bylo nalezeno vhodné řešení.
Starosta se dotázal na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
Bod č. 16. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast a ukončil zastupitelstvo
obce ve 20:45 hodin.
Seznam příloh:
strana v zápise:
1.
prezenční listina
1
2.
navrhovaný program ZO
1
3.
upravený program ZO
1
2
4.
plnění rozpočtu 1.-12.2017
5.
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021
3
6.
smlouva o návratné fin. výpomoci pro MAS Dolní Morava
3
7.
návrh rozpočtu na rok 2018
4
4
8.
plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti pro rok 2018
9.
fond zaměstnavatele
4
Mikulčice 26.02.2018
Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Chaloupka

………………………………….

Mgr. Kristina Kolovrátková

………………………………….

ZO 22. 5/6

VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
činnost obce za rok 2017 a rozpočtové opatření 10/2017
2.
zprávu kontrolního a finančního výboru
3.
návrh činnosti pro rok 2018

USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 20.02.2018
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje Ing. Tomáše Chaloupku a Mgr. Kristinu Kolovrátkovou za ověřovatele
dnešního zápisu. /12,0,2/
2.
schvaluje program dnešního zasedání /14,0,0/
3.
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021. /15,0,0/
4.
schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MAS Dolní Morava
ve výši 49.000,- Kč. /15,0,0/
5.
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb ve
výši 30.000,- Kč. /15,0,0/
6.
schvaluje rozpočet na rok 2018 na straně příjmů ve výši 29.412.000,- Kč, na straně
výdajů 58.806.000,- Kč a financování v částce 29.394.000,- Kč. /14,0,1/
7.
schvaluje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti pro rok 2018 - příjmy v částce
4.565.000,- Kč, výdaje 6.605.000,- Kč, ztráta ve výši 2.040.000,- Kč bude pokryta
z rozpočtu hlavní činnosti. /15,0,0/
8.
schvaluje tvorbu i čerpání fondu zaměstnavatele pro rok 2018 v částce 144.000,- Kč.
/15,0,0/

Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Chaloupka

………………………………….

Mgr. Kristina Kolovrátková

………………………………….
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