Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 24.04.2018
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starosta obce Ing. Jan Vlašic zahájil 23. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO/ v 18:06 hodin a všechny přítomné přivítal.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:28), Luděk Hanáček, JUDr. Jaromír Josef, Mgr.
Kristina Kolovrátková, Anežka Maradová, Marta Otáhalová, Pavel Podrazil, Pavel Šagát, Ing.
Jan Vlašic.
Omluveni: Mgr. Michal Bešta, Jaroslav Bolfík, Magda Hubačková, Ing. Tomáš Chaloupka,
Vladimír Osička, 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 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitel Z. Bařina dorazí později.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl Anežku Maradovou.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /8,0,0/
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Anežku Maradovou za ověřovatele dnešního zápisu. /8,0,0/
Za druhého ověřovatele dnešního zápisu navrhl Pavla Šagáta.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /8,0,0/
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Pavla Šagáta za ověřovatele dnešního zápisu. /8,0,0/
Poté předložil zveřejněný program dnešního zasedání - příloha č. 2. Návrhy na změnu či
doplnění nebyly, a proto požádal zastupitele o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování: pro - /8,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /8,0,0/
Bod č. 2. Činnost obce za 1.- 3. 2018
Starosta komentoval činnost obce uplynulých měsících roku 2018:
- přivaděč vody do „Těšických búd“- obesláni 3 dodavatelé prací, 3.5. bude VŘ, na
zhotovitele vodovodního řadu, potřebná povolení jsou zajištěna
- Špitálek – řešena změna umístění parkovacích míst - pozemek je hustě zasíťovaný,
- Podbřežník II – proběhla schůzka s majiteli pozemků, odsouhlasování projektů IS
dotčenými organizacemi, ve druhé polovině roku by měla začít stavba, odborem
rozvoje bude po doplnění změn znovu projednána územní studie
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-

chodníky na Mor. Novou Ves – pravá strana je dokončena, v levé části musí být
rychlejší postup, do chodníků je pokládána chránička na obecní sítě
- konečné detailní usazení poklopů kanalizace v ulici Dělnická provedla firma
POKLOPSYSTÉM s.r.o.
- stále probíhá příprava projektu chodníků k nádraží, ve 2 případech nejsou ještě
podepsané smlouvy o smlouvách budoucích
- byl osloven projektant Ing. Jareš o aktualizaci projektu rekonstrukce kostkové
komunikace, stavby dešťové kanalizace a opravy kanalizace splaškové
- provedeny konečné úpravy ploch u Cihelny a u Kafíčka, zatravněno a vysazeny
stromy
- doplněny herní prvky u haly; jsou připraveny lavičky na usazení na nové dětské hřiště
,,U rybníčka“
- sečení obecních zelených ploch, v činnosti je jen velká sekačka KUBOTA, dvě menší
sekačky nejsou v tuto chvíli provozuschopné - objednávka nové sekačky zn. STIGA
- výměna osvětlení ve sportovní hale, 450W výbojky měníme za moderní LED
osvětlení o jmenovitém výkonu 150W
- opět se začíná projevovat deficit dešťových srážek, zahajujeme závlahu osázených
dřevin a zelených ploch
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Rozpočtové opatření 1/2018 - seznámení
Starosta informoval zastupitele o vypracování 1. rozpočtové změny. Uvedl, že tyto změny
odsouhlasila rada obce - příloha č. 3. Zastupitelé ji dostali na vědomí. Položky změny
komentoval a nakonec se zeptal se na případné dotazy. Zastupitelka p. Maradová se
dotazovala položku pokuty. Starosta objasnil, že to bylo za chybějící revizi tlakové nádoby průtokový plynový ohřívač vody na KD. Další dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 4. Dotace organizacím
V 18:28 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
Starosta přítomné informoval o poskytnutých dotacích spolkům a organizacím, které byly
v částkách do 50 tis. Uvedl, že tyto žádosti byly projednány finančním výborem a následně
schváleny radou obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 5. Pozemky a nemovitosti
Starosta informoval o podané žádosti pana Turzíka o odprodej obecního pozemku výměnou
za část pozemku, která se nachází pod obecní komunikací. Uvedl, že pan Turzík má zájem o
200m². Je na zastupitelích aby rozhodli, zda mají v úmyslu uvedený pozemek prodat.
Následně požádal zastupitele, aby hlasovali o zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č.
113/1, 113/2, 113/3 v maximální výměře 200m².
Hlasování: pro - /8,1,0/ - proti - Vlašic
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 113/1, 113/2, 113/3
v maximální výměře 200m². /8,1,0/
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Bod č. 6. Různé
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- paní Maradová pochválila upravenou plochu u Cihelny, podotkla ale, že na ploše stojí voda
a nevsakuje. Starosta uvedl, že zvážíme položení drenáže, aby voda odtékala.
- pan Podrazil podotkl, že již třetí zasedání ZO nefunguje internet
-paní Mokrohajská a Barkovsiová se zeptaly na případné dětské hřiště u Cihelny. Starosta
uvedl, že v současné době jsou usazeny nové herní prvky u haly a případné další rozšíření
herních prvků u Cihelny zvážíme. Dále podotkly, že když se v zimě děti sáňkovaly u hřbitova,
tak tam někdo umístil roxory. Je to velmi nebezpečné! Starosta sdělil, že v uvedeném místě již
žádné roxory nejsou a je třeba takové věci sdělit včas, aby obec mohla adekvátně zareagovat.
Dále byl vznešen dotaz na ořez stromu, opravu světla a opravu kanálu. Místostarostka sdělila,
že ořez i oprava světla je vázána na zajištění plošiny. Tuto vždy objednáváme, až se pro ni
připraví alespoň půldenní využití. Do konce týdne plánujeme tyto práce provést. Na dotaz
ohledně kanálu starosta odpověděl, že probíhají stavební práce a po ukončení je povinen
stavebník uvést vše do řádného stavu. Celkové nedostatečné osvětlením uličky se bude řešit
po kontrole na místě. Dále se paní Mokrohajská zeptala, proč nebyly dnes vyvezeny
bionádoby. Starosta uvedl, že projednával situaci s množstvím BIO odpadu (máme povoleno
zpracovat max. 150 tun ročně), ale nebylo odsouhlaseno, aby se jiné než originální bionádoby
nesvážely. Nevysypané nádoby zítra svezou pracovníci obce. Celou situaci s množstvím
rozložitelného odpadu musíme řešit zvýšením kapacity kompostárny, což je administrativní i
prostorový problém z dotace stavěného sběrného střediska odpadů /SSO/.
- pan Dvořáček měl několik dotazů a poznámek:
1) chodníky - nové chodníky jsou oproti stávajícím o 15 cm výš, bude to způsobovat vlhnutí
domu. Korýtko neplní svou funkci – je na nic. Na webových stránkách je umístěn projekt, kde
je dané, že niveleta chodníků se nebude zvyšovat. Dále upozornil, na schválnosti od
pracovníků provádějící firmy. Uvedl, že před velikonocemi chodník zasypali pískem,
rozjezdili travnaté plochy. Sdělil, že občané tyto plochy udržují a sekají, a proto je potřeba
terén zarovnat. Jako další chybu při realizaci chodníku vidí v neposunutí sloupku Telekomu
mimo chodník a ve špatném ukončení chodníku u domu č.p.425. Starosta uvedl, že po
ukončení všech prací na pravé straně chodníku pracovníci stavební firmy odvezou betony a
kameny a všechny plochy dotčené stavbou uvedou do původního stavu. Oponoval dále
tvrzení, že niveleta chodníku byla výrazně zvýšena. Chodník byl dle projektu v některých
místech výškově srovnán, jediné co je na chodníku oproti původnímu výrazně zvýšeno je
normovaná vodící obruba (7cm) v pravé části. Ukončení chodníku je vzhledem
k plánovanému napojení na přesouvanou autobusovou zastávku prozatimní.
V 19:32 se zastupitel JUDr. Jaromír Josef omluvil a opustil zasedání zastupitelstva.
2) Cihelna – terén je špatně srovnaný, nerovnosti byly viditelné již po rozhrnutí. 13.4.
napršelo a vyschlo to až včera. Kolik stálo celé odbahnění Cihelny? Starosta uvedl, že kolem
600 tis. bez terénních úprav. Dále se dotázal, kolik sedimentu se odvezlo? Starosta uvedl, že
asi 2000m³.
3) v zápisu z 21.ZO je poznámka na změnu ankety na webových stránkách, tuto podpořil
kontrolní výbor. Proč není provedeno? Starosta uvedl, že v zimním období to nebylo vhodné a
o změně uvažujeme až se provedené osázení zelení a dřevinami projeví.
4) 17. ZO dne 25.4.2017 usnesením odsouhlasilo zřízení nového vrtu z vlastních finančních
prostředků. Toto usnesení je již rok platné a mělo by se splnit nebo revokovat. Starosta uvedl,
že situace s vodou se vyvíjí a musíme reagovat na současný stav. I když nyní jednáme o jiném
způsobu zásobení vodou, tak pořízení vrtu v případě neúspěchu není vyloučeno.
Starosta se dotázal na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
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Bod č. 7. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast a ukončil zastupitelstvo
obce ve 20:05 hodin.
Seznam příloh:
1.
prezenční listina
2.
program ZO
3.
rozpočtové opatření č. 1/2018

strana v zápise:
1
1
2

Mikulčice 26.04.2018
Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Anežka Maradová

………………………………….

Pavel Šagát

………………………………….
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VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
činnost obce za 1. – 3. 2018
2.
rozpočtové opatření č.1/2018
3.
informace o poskytnutých dotacích

USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 24.04.2018
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje Anežku Maradovou za ověřovatele dnešního zápisu. /8,0,0/
2.
schvaluje Pavla Šagáta za ověřovatele dnešního zápisu. /8,0,0/
3.
schvaluje program dnešního zasedání. /8,0,0/
4.
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 113/1, 113/2, 113/3 v maximální
výměře 200m². /8,1,0/

Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Anežka Maradová

………………………………….

Pavel Šagát

………………………………….
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