Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 19.06.2018
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starosta obce Ing. Jan Vlašic zahájil 24. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO/ v 18:07 hodin a všechny přítomné přivítal.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:16), Mgr. Michal Bešta, Jaroslav Bolfík, Luděk
Hanáček, Magda Hubačková (příchod 18:44), JUDr. Jaromír Josef, Mgr. Kristina
Kolovrátková, Anežka Maradová, Vladimír Osička, Marta Otáhalová, Pavel Šagát, Ing. Jan
Vlašic, Martina Výmolová.
Omluveni: Ing. Tomáš Chaloupka, Pavel Podrazil
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, informoval přítomné, že z minulého zasedání zastupitelstva nevyplynuly
k dnešnímu dni žádné úkoly k plnění. Zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn
ve stanoveném termínu. Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
Přítomno je 11 členů zastupitelstva obce. Zastupitel Z. Bařina a M. Hubačková dorazí později,
dva členové se omluvili. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl JUDr. Jaromíra Josefa.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /10,0,1/ (Josef)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje JUDr. Jaromíra Josefa za ověřovatele dnešního zápisu. /10,0,1/
Za druhého ověřovatele dnešního zápisu navrhl Luďka Hanáčka.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /10,0,1/ (Hanáček)
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Luďka Hanáčka za ověřovatele dnešního zápisu. /10,0,1/
Poté předložil zveřejněný program dnešního zasedání - příloha č. 2. Uvedl, že Bod 3 navrhuje
doplnit o rozpočtové opatření č. 3/2018. Zeptal se na další návrhy. Pan Bolfík požádal
o zařazení zprávy kontrolního výboru /KV/. Starosta navrhl, aby zpráva KV byla
projednávána jako bod č. 4 a další body posunuty – příloha č. 3. Další změny ani návrhy již
nebyly a proto požádal zastupitele o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování: pro - /11,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program dnešního zasedání. /10,0,1/
Bod č. 2. Činnost obce 4. – 5. 2018
- přivaděč a hlavní řád vody v „Těšických búdách“, proběhlo výběrové řízení a je
vybrán dodavatel na zhotovení díla, po odsouhlasení smlouvy o dílo a jejím podpisu
začne realizace
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-

Podbřežník II – v přípravě realizace inženýrských sítí jsou obeslány dotčené
organizace k vyjádření, připravujeme změnu zpracovatele územní studie
- chodníky v ulici ve směru na Moravskou Novou Ves - je dokončována levá strana, po
terénních úpravách ploch kolem nového chodníku bude tento obcí přebrán do užívání,
v celé délce opraveného chodníku je položena chránička na obecní sítě
- chodník k vlakovému nádraží - smlouvy o smlouvách budoucích jsou již podepsány se
všemi majiteli pozemků, provedena prohlídka dopravního inženýra a projektanta
V 18:16 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
- postupuje řešení křižovatky ulice F. Mikuleckého, majitelé nemovitosti vyklízejí
prostor, který nyní patří obci
- sečeny a upravovány plochy u obou čištěných nádrží, situaci se zapojením travnatých
ploch komplikuje velmi suché a teplé počasí
- probíhá postupné sečení všech obecních zelených ploch, v činnosti je velká sekačka
KUBOTA a nově zakoupená sekačky zn. STIGA i druhá opravená sekačka
- trvá obrovský deficit dešťových srážek, zavlažujeme dle harmonogramu osázené
dřeviny i další zeleň
- s nařízením GDPR jsme zajistili výkon pověřence Mgr. Lukáškové, ze společností
„Pomůžeme Vám“. Informace je zveřejněna také na stránkách obce.
- vyvěšena připomínaná anketa na stránkách obce, kde je možno vyjádřit se k úpravách
kolem KD i ulice „Moravská“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018
Starosta informoval zastupitele o vypracování 2. rozpočtové změny. Uvedl, že tyto změny
odsouhlasila rada obce. Zastupitelé ji dostali na vědomí. Zeptal se, na případné dotazy. Žádné
dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Dále starosta informoval zastupitele o vypracování 3. rozpočtové změny. Na straně příjmů ve
výši 17 000,-Kč, na straně výdajů ve výši 40 000,-Kč a financování ve výši
23 000,-Kč - příloha č. 4.
Požádal zastupitele o hlasování pro schválení rozpočtové úpravy.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 na straně příjmů ve výši 17 000,Kč, na straně výdajů ve výši 40 000,-Kč a financování ve výši 23 000,-Kč. /12,0,0/
Bod č. 4. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru č.1/2018 přednesl Jaromír Bolfík. 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.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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Bod č. 5. Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2017
Starosta předložil zastupitelům ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2017 sestavenou ke
dni 31.12.2017. Uvedl, že se jedná o obsáhlý materiál, se kterým byli zastupitelé obeznámeni.
Následně požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Mikulčice sestavenou k 31.12.2017.
/12,0,0/
Závěrečný účet obce za rok 2017
Starosta informoval občany i zastupitele o řádném uveřejnění návrhu závěrečného účtu obce
za rok 2017 na úřední desce v době od 1.6. do 18.6.2018 - příloha č. 5. Uvedl, že při kontrole
byly zjištěny dva nedostatky, které se objevily ve výroku kontrolní zprávy auditu. Jednalo se
o nezveřejnění smlouvy na profilu zadavatele ve stanoveném termínu a nesprávně stanovené
odměně zastupiteli. Tyto nedostatky byly již odstraněny a byla přijata systémová nápravná
opatření. Zeptal se na názor nebo dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly. Následně
požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /12,0,0/
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Mikulčice včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
s výhradou. /12,0,0/
Bod č. 6. Účetní uzávěrka 2018 DSO Region Podluží a Mikroregion Hodonínsko
Obdobně jako v předchozím bodu starosta obeznámil přítomné se zveřejněním účetní závěrky
DSO Regionu Podluží za rok 2017. Tyto dokumenty bere zastupitelstvo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku DSO Regionu Podluží.
Je třeba vzít na vědomí také sestavenou účetní závěrku DSO mikroregionu Hodonínsko za rok
2017. Všechny dokumenty obou DSO jsou řádně zveřejňovány na webových stránkách
www.jiznislovacko.cz
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku DSO mikroregionu Hodonínsko.
Bod č. 7. Změna zhotovitele územního plánu obce a územní studie Podbřežník II
Starosta přítomným sdělil, že odbor územního rozvoje města Hodonín má na starosti vyřízení
rozpracovaného územního plánu a územní studie pro Mikulčice. Informoval přítomné
o změně ve stavebním zákoně, kdy od 1.1.2018 dává také tento odbor vyjádření ke stavbám.
Na vydání stanoviska má lhůtu 3 měsíce. Vzhledem k navýšení administrativní zátěže tohoto
odboru a stagnaci na přípravách ke schválení územního plánu starosta dává opět zastupitelům
na zvážení, zda by obec nepřistoupila na uzavření smlouvy s panem Konečným, který je
způsobilý k dokončení územního plánu i územní studie.
V 18:44 hodin se dostavila zastupitelka Magda Hubačková.
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Starosta také uvedl, že v připomínkovém řízení o územním plánu byla podána námitka, která
bude vypořádána. Následně starosta požádal zastupitele o hlasování návrhu na změnu
zhotovitele územního plánu a územní studie.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Mikulčice schvaluje, že pořizovatelem Územního plánu Mikulčice
a územní studie pro lokalitu Podbřežník II již nebude příslušný úřad územního plánování,
tj. Městský úřad Hodonín, ale přímo Obecní úřad Mikulčice podle § 6 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jiné fyzické osoby
splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu § 24 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. Bc. Tomáš Konečný, IČ: 06255060. /13,0,0/
Bod č. 8. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
Místostarostka informovala přítomné o nutnosti odsouhlasení znění smlouvy - příloha č. 6 o dotaci na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP
Hodonín. Připomněla, že částka 95 862,- Kč je vypočítaná dle skutečných nákladů a čerpání
sociálních služeb občanů obce. Uvedla, že došlo oproti schválené garanci předfinancování
služeb k navýšení o částku 9 597,-Kč, která je již zapracovaná do rozpočtového opatření.
Následně starosta požádal zastupitele o hlasování pro schválení znění smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 95 862,- Kč.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
95 862,-Kč žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb
v roce 2018. /13,0,0/
Starosta sdělil, že Tělovýchovná jednota Mikulčice z.s. žádala o poskytnutí dotace ve výši
639.000,-Kč. Návrh finančního výboru je přiznat dotaci ve výši 500.000,-Kč. Připomněl, že
ve spolku fungují oddíly stolního tenisu, oddíl kopané a atletický oddíl. Také sdělil, že
podmínky pro přijetí žádosti o dotaci obsahují podmínku předložení účetní závěrky a zprávu
o činnosti za předchozí rok. Účetní závěrka ze strany žadatele byla předložena až před tímto
ZO, a proto je možno projednat dotaci teprve nyní.
Další návrhy nebyly. Následně požádal zastupitele o hlasování o odsouhlasení dotace ve výši
500.000,- Kč a o souhlas se zněním smlouvy - příloha č. 7.
Hlasování: pro - /11,0,2/ - zdrželi se Bařina, Maradová
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci v částce 500.000,- Kč a souhlasí se zněním veřejnoprávní
smlouvy pro Tělovýchovnou jednotu Mikulčice z.s. IČ 48846732. /11,0,2/
Bod č. 9. Pozemky a nemovitosti
Starosta připomněl, že na minulém zasedání se odsouhlasil záměr prodeje pozemků p.č.
113/1, 113/2, 113/3. Po proběhlé diskuzi navrhl, tento prodej odsouhlasit ve výměře 40m² a
odkoupit pozemky č. 112/2 výměře 29m² a 112/3 o výměře 11m². Obcí kupované pozemky
jsou zasíťovány obecními sítěmi a nachází se na nich panelová komunikace. Dal návrh
hlasovat o prodeji i nákupu, vždy v částkách 50,- Kč/m². Další návrhy nebyly.
Hlasování: pro - /12,0,1/ - zdržel se Bařina
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 112/2 výměře 29m² a 112/3 o výměře 11m²
za cenu 50,- Kč/m². Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 113/1, 113/2, 113/3
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panu Rostislavu Turzíkovi. Pozemky budou geometricky zaměřeny a rozděleny, prodávané
části nově očíslovány a jejich výměra bude celkem 40 m². Všechny pozemky se nacházejí
v k.ú. Mikulčice a cena je 50,- Kč/m². Návrh kupní smlouvy uhradí obec. Geometrický plán a
poplatek za návrh na vklad uhradí pan Turzík./12,0,1/
Místostarostka přítomné informovala, že usnesení č. 10 ze dne 20.4.2016 nebylo stále splněno
a bude třeba jej revokovat. Připomněla, že se jednalo o prodej pozemku pro ČZS k výstavbě
moštárny. Následně bylo předáno slovo panu Zdeňkovi Pavkovi. Ten sdělil, že od stavby
moštárny se prozatím upustilo a naopak je nyní třeba zareagovat na nabídku pana Jílka, který
je ochoten zapůjčit svou sbírku hospodářských strojů k výstavě. Nyní jsou uskladněny
v areálu spodní farmy. Dle záměru ČZS by bylo vhodné na uvedeném místě místo moštárny
vystavět přístřešek alespoň pro část této sbírky.
Proběhla diskuse po níž se zastupitelé shodli, že nejprve proběhnou jednání s panem Jílkem a
poté se můžou rozhodnout, zda bude připravovaný záměr realizován, jakým způsobem a také
v čí režii.
Starosta přednesl žádost pana Ondřeje Pavky na změnu územního plánu ve využití pozemků
p.č. 679 a 680, příloha č. 8. Sdělil přítomným, že tyto pozemky jsou v návrhu plánu určené
k případné výstavbě bytového domu či domu pro seniory. Uvedl, že obec nemá k dispozici
obdobné pozemky a proto není vhodné měnit navržený účel využití těchto ploch. Požádal
zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s požadovanou změnou využití pozemků p.č. 679 a 680 v k.ú.
Mikulčice oproti rozpracovanému územnímu plánu./13,0,0/
Bod č. 10. Různé
Starosta sdělil, že pan Helešic zaslal informace pro porovnání plateb za vodné a stočné
v areálu sklepů podél koridoru ČD. Upozorňoval tím na neúměrně a nesprávné stanovení
paušální platby za vodné/stočné. Starosta komentoval, co vedlo zastupitele k tomuto
rozhodnutí i stávající poměr měřených, či paušálem stanovovaných odběrů pitné vody.
Dále starosta přítomné informoval o zpracovaném projektu na parkovací plochy ve středu
obce. Nyní se nejkritičtější oblastí stává parkování u školy a před „Poštou Partner“. Předložil
k seznámení 2 zpracované projekty. Paní Otáhalová navrhuje zvýraznit vstup do kostela a
udělat tam klidovou zónu. Pan Bařina navrhl vše zpracovávat v souladu s proběhlými
anketami o revitalizaci středu obce. Paní Škojcová sdělila, že nesouhlasí s vytvořením
parkováním naproti jejich domu. Dle ní by nebylo možné z jejich domu bezpečně vyjíždět a
najíždět. Pan Pavka navrhoval využít realizaci druhé varianty, kdy není na parkoviště u
kostela vjezd přímo naproti Plačkovy uličky. Paní Kolovrátková uvedla, že klienti blízkého
penzionu parkují vedle školy a brání pohybu školáků i jejich doprovodu. Pan Kurka v tématu
podotkl, že v obci je více míst, kde se neřeší parkovací plochy a občani parkují na zelených
plochách. Po proběhlé diskusi se zastupitelé shodli zachovat a popř. rozšířit centrální
parkoviště u kostela a před bývalým obchodem u Kotáskových, dále nepořizovat nové
parkoviště u školy ani v těsné blízkosti kostela. Vymezit parkování vedle kostela pouze pro
tělesně postižené a pouze k zastavení.
Místostarosta sdělila, že od 1.1.2018 přišlo ke změně v zákoně o obcích a je třeba vyslovit
souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu se zastupitelem obce. Jedná se o pana Beštu,
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který vede Hudební kurs a pan Josef, který bude fungovat od září v roli učitele. Požádala
zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /11,0,2/ - zdržel se Bešta, Josef
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce od 3.9.2018
s Mgr. Michalem Beštou a JUDr. Jaromírem Josefem jako vyučujícími Hudebního kurzu
Mikulčice podle § 84 ost.2 písm. p) zákona o obcích./11,0,2
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Osička se dotázal co se připravuje naproti restaurace Rychta. Starosta uvedl, že zmíněné
místo bylo provozovateli pohostinství pronajato a on zde připravuje venkovní posezení. Pan
Osička upozornil na případné komplikace dopravního provozu. Je to u zatáčky a nebezpečné.
Starosta sdělil, že si provozovatel musí vše řádně zajistit.
- paní Škojcová se dotázala, kdy bude hotové venkovní zázemí hostince U Losíků. Starosta
uvedl, že projekt je na odboru rozvoje k vyjádření a po získání stavebního povolení se bude
moci začít s realizací. Není jisté, zda ještě nedojde ke zmenšení zastavěné plochy a tímto by
dle stavebního úřadu, mohlo dojít ke zrychlení procesu schvalování a tím i realizace. Pan
Veselka popsal postupnou komunikaci s obcí. Uvedl, že v roce 2015 podal žádost o celkovou
rekonstrukci prodejního stánku. Obec se dle něj vyjádřila pouze k zastřešení a k rekonstrukci
se vůbec nevyjádřila. Žádost byla tudíž projednána jen z polovičky. V roce 2016 bylo
zhotoveno zastřešení posezení a dále na počátku roku 2017 se začalo jednat s novým
vlastníkem sousedního pozemku, kdy projektant podotkl, že venkovní stánek je černou
stavbou. Tato skutečnost byla známá, jednalo se o resty z dob minulých a nikdo kolaudaci
nedovedl do zdárného konce. V červnu 2017 ZO odsouhlasilo financování rekonstrukce
z vlastních prostředků, ale nebyla vyvíjena žádná další aktivita ze strany obce. Uvedl, že obec
mu ztěžuje podnikání a to již čtvrtým rokem, kdy se vždy jedná o letní období. Požaduje
prošetření podaných žádostí kontrolním výborem.
Za kontrolní výbor pan Bešta prošetření žádostí přislíbil. Starosta uvedl, že pověřený žádnou
realizaci stánku nebyl on, ani nikdo z obce, na ZO v červnu 2017 nebyl přítomen. Odcitoval
znění usnesení o rekonstrukci: „Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním rekonstrukce
objektu hostince U Losíků“. O projednávání tohoto usnesení je mu známo, že se mělo jednat o
dřevostavbu v hodnotě asi 400 tisíc Kč. V únoru roku 2018 plán rekonstrukce zapracoval do
rozpočtu obce a vzhledem ke zkušenostem se zastřešením, do rozpočtu navrhl rezervovat výši
900 tisíc Kč. Po obdržení celkového rozpočtu zděné stavby ve výši 1 mil. 24 tis. Kč, požádal
projektanta o položkový rozpočet celé stavby. Obdržený detailní rozpočet obratem (v
polovině měsíce března 2018) zaslal zastupitelům, aby se k němu vyjádřili. Učinili tak jenom
někteří. Na výtku o omezení již čtyř hlavních sezon, starosta vyzval p. Veselku o sdělení,
které ty sezony to byly, protože jemu samému je známo, že to mohlo částečně být jen v době
zateplení KD a při budování stávajícího nového zastřešení. Podle p. Veselky to bylo i v roce
2017, kdy koncem roku musel objekty zbourat a bude tomu i letos.
Ve 21:29 hodin se omluvil zastupitel JUDr. Jaromír Josef a opustil zasedání zastupitelstva.
- pan Kurka zažádal o instalaci nových světel ve sportovní hale. Starosta sdělil, že toto je
v plánu instalovat do konce prázdnin. Dáno do úkolů.
- pan Vavrys poukázal na neposečený hřbitov. Dále podotkl, že paní Konečná nestačí
obhospodařovat vysázenou zeleň v obci. Sdělil, že na hřbitově není ozvučení a při pohřbu
není farář slyšet. Starosta postupně odpovídal. Zjistí stav ploch a rozhodne o úpravách; paní
Konečná údržbu zeleně i vše další zvládá; ozvučení hřbitova bylo několikráte řešeno, ale
pevně zabudované nebylo odsouhlaseno. Je možné si zapůjčit ozvučení přenosné, záleží na
požadavku, ale žádný neevidujeme.
Starosta se dotázal na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
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Bod č. 11. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast. Poděkoval také všem
těm, kteří se zúčastnili i jinak pomohli s vystoupením na Tvrdoňských slavnostech. Dle
sdělení pořadatelů slavností i jiných, mělo vystoupení vysokou úroveň. Pozval všechny
občany a především krojované k účasti na Pouti Podluží a požádal i o pomoc se zajištěním
této významné akce. Letos bude opět v den státního svátku Cyrila a Metoděje - 5.7.
Slovanském hradišti v Mikulčicích. Následně ukončil zastupitelstvo obce ve 21:52 hodin.
Seznam příloh:
strana v zápise:
1.
prezenční listina
1
2.
navrhovaný program ZO
1
3.
upravený program ZO
1
4.
rozpočtové opatření č. 3/2018
2
5.
návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
3
6.
smlouva o spolufinancování soc. služeb a Městem Hodonín
4
7.
smlouva o dotaci Tělovýchovná jednota z.s.
4
8.
žádost o změnu v projednávaném územním plánu
5
Mikulčice 25.06.2018
Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Jaromír Josef

………………………………….

Luděk Hanáček

………………………………….
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VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
činnost obce za 4. – 5. 2018
2.
zprávu kontrolního výboru
3.
účetní závěrku DSO Regionu Podluží.
4.
účetní závěrku DSO mikroregionu Hodonínsko.
Zastupitelstvo dává do úkolů:
1.
prošetření vyřízení žádostí pana Veselky od roku 2015
2.
instalace světel ve sportovní hale do konce prázdnin

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 19.06.2018
Zastupitelstvo obce:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje JUDr. Jaromíra Josefa za ověřovatele dnešního zápisu. /10,0,1/
2.
schvaluje Luďka Hanáčka za ověřovatele dnešního zápisu. /10,0,1/
3.
schvaluje doplněný program dnešního zasedání. /11,0,0/
4.
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 na straně příjmů ve výši 17 000,-Kč, na straně
výdajů ve výši 40 000,-Kč a financování ve výši 23 000,-Kč. /9,0,1/
5.
schvaluje účetní závěrku Obce Mikulčice sestavenou k 31.12.2017. /12,0,0/
6.
schvaluje závěrečný účet Obce Mikulčice včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce s výhradou.
/12,0,0/
7.
schvaluje, že pořizovatelem Územního plánu Mikulčice a územní studie pro lokalitu
Podbřežník II již nebude příslušný úřad územního plánování, tj. Městský úřad
Hodonín, ale přímo Obecní úřad Mikulčice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jiné fyzické osoby splňující
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu § 24 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. Bc. Tomáš Konečný, IČ:
06255060. /13,0,0/
8.
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 95 862,-Kč
žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb v roce
2018. /13,0,0/
9.
schvaluje dotaci v částce 500.000,- Kč a souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy
pro Tělovýchovnou jednotu Mikulčice z.s. IČ 48846732. /11,0,2/
10.
obce schvaluje nákup pozemků p.č. 112/2 výměře 29m² a 112/3 o výměře 11m² za
cenu 50,- Kč/m². Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 113/1, 113/2,
113/3 panu Rostislavu Turzíkovi. Pozemky budou geometricky zaměřeny a rozděleny,
prodávané části nově očíslovány a jejich výměra bude celkem 40 m². Cena 50,- Kč/m².
Návrh kupní smlouvy uhradí obec. Geometrický plán a poplatek za návrh na vklad
uhradí pan Turzík./12,0,1/
11.
nesouhlasí s požadovanou změnou využití pozemků p.č. 679 a 680 v k.ú. Mikulčice
oproti rozpracovanému územnímu plánu. /13,0,0/
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12.

vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce od 3.9.2018 s Mgr.
Michalem Beštou a JUDr. Jaromírem Josefem jako vyučujícími Hudebního kurzu
Mikulčice podle § 84 ost.2 písm p) zákona o obcích./11,0,2/

Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Jaromír Josef

………………………………….

Luděk Hanáček

………………………………….
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