Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 18.09.2018
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starosta obce Ing. Jan Vlašic zahájil 25. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO/ v 18:06 hodin a všechny přítomné přivítal.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:18), Mgr. Michal Bešta, Jaroslav Bolfík, Luděk
Hanáček, Magda Hubačková, JUDr. Jaromír Josef, Mgr. Kristina Kolovrátková, Anežka
Maradová, , Marta Otáhalová, Ing. Jan Vlašic, Martina Výmolová.
Omluveni: Ing. Tomáš Chaloupka, Vladimír Osička, Pavel Podrazil, Pavel Šagát
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 10 členů zastupitelstva obce. Zastupitel Z. Bařina se dostaví
později. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl Jaroslava Bolfíka.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /9,0,1/ (Bolfík)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Jaroslava Bolfíka za ověřovatele dnešního zápisu. /9,0,1/
Za druhého ověřovatele dnešního zápisu navrhl Magdu Hubačkovou.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /9,0,1/ (Hubačková)
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Magdu Hubačkovou za ověřovatele dnešního zápisu. /9,0,1/
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 - /10,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /10,0,0/
Kontrola úkolů:
1.
prošetření žádostí pana Veselky od roku 2015 – v bodu Různé pan Bešta přítomné
obeznámí se zprávou kontrolního výboru
2.
instalace světel ve sportovní hale do konce prázdnin - splněno
Bod č. 2. Činnost obce 6. – 5. 2018
- přivaděč a hlavní řád vody v „Těšických búdách“ - je hotové stavební povolení, po
nabytí právní moci ke dni bude následovat zahájení stavby, je podepsána smlouva na
zhotovení díla s IS Hodonín s.r.o.
- chodník v ulici u Cihelny - práce jsou u konce, probíhá ještě dokončování úprav
terénu, závěrečné dohutnění a dosyp písku do dlažby
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- chodník k vlakovému nádraží - poslední pozemky jsou řešeny se státem - ÚZSVM,
projektant připravuje projekt pro stavební povolení
- řešení křižovatky ulice F. Mikuleckého a Lukovských, majitelé nemovitosti vyklízejí
prostor, který nyní patří obci
- byla doplněna 2 světla ve sklepní uličce po pravé straně u hřbitova
- začalo poslední letošní sečení zelených ploch
- územní plán - připraveno opakované projednání k datu 17.10.2018 - bohužel není
možný bližší termín - doba vývěsu, termíny k vyjádření a teprve pak je možné
opakované projednání - snad se celý ÚP schválí do konce roku
V 18:18 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
- nařízení GDPR - výkon pověřence provádí Mgr. Lukášková, ze společností
„Pomůžeme Vám“ – vše je zveřejněno na stránkách obce, provádí proškolování
pracovníků radnice
- proběhlo rozměření a příprava nových míst na hřbitově, určených pro urny
- na SSO byl doveden rozvod užitkové vody až ke kompostárně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starosta informoval zastupitele o vypracování 4. 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.
Bod č. 4. Plnění rozpočtu a stav rozpracovaných projektů
Starosta komentoval tabulku plnění příjmů a výdajů tohoto roku sestavenou k 5.9.2018 –
příloha č.3 a následně ji porovnával s návrhem rozpočtu. Konstatoval, že na straně příjmů je
plnění na částce kolem 71% což je odpovídající. Na straně výdajů jsme na částce kolem 24%.
Je to proto, že se v rozpočtu počítalo s velkými výdaji např. na nový vrt, výstavbu školních
dílen nebo zbudování zázemí pro pracovníky obce. Je jasné, že některé akce se v letošním
roce nepodaří realizovat. Uvedl, že materiály dostali zastupitelé k prostudování. Zeptal se na
názory či dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 5. Pozemky a nemovitosti
Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy vybudování chodníku k vlakovému nádraží.
Uvedl, že po přesném zaměření se pozemky rozdělí a proběhnou samotné výkupy pozemků.
Více již k tomuto bodu nebylo.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 6. Dodatek č.III Smlouvy na zhotovení územního plánu obce Mikulčice
Starosta přítomné informoval o postupu při schvalování nového územního plánu obce
Mikulčice. Uvedl, že poté, co přípravy přebral pan Konečný, je již vyhlášen termín veřejného
projednání územního plánu na 17.10.2018. Po projednání změn v územním plánu se tyto musí
zapracovat i do projektu, toto zajišťuje firma USB Brno. Je potřeba proto odsouhlasit znění
dodatku č.III na zhotovení územního plánu – příloha č.4. Požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /11,0,0/
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Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.III ke smlouvě o dílo na vypracování územního plánu
obce Mikulčice. /11,0,0/
Bod č. 7. Změna stanov MAS Dolní Morava – Jižní Slovácko
Starosta informoval o změně názvu Místní akční skupiny Dolní Morava na Jižní Slovácko.
Sdělil, že tato změna již byla projednána a schválena na jednání Valné hromady spolku.
Uvedl, že již v roce 2015 se o změně názvu uvažovalo a největším důvodem ke změně názvu
bylo časté zaměňování s Dolní Moravou v Jeseníkách. Uvedl, že zastupitelé byli se zněním
stanov seznámeni v zaslaných materiálech. Následně požádal zastupitele o odsouhlasení
změny stanov – příloha č. 5.
Hlasování: pro - /11,0,0/
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Mikulčice schvaluje v předloženém znění nové úplné znění stanov spolku
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401, se sídlem Náměstí 177, Lanžhot, PSČ
691 51. /11,0,0/
Bod č. 8. Různé
Mgr. Michal Bešta jako člen kontrolního výboru seznámil přítomné s kontrolou vyřizování
žádostí zaslaných panem Veselkou ohledně jednání vybudování stánku občerstvení. – příloha
č.6. Uvedl, že zpráva kontrolního výboru bude panu Veselkovi předána k prostudování a také
bude přílohou zápisu. Pan Veselka poděkoval a sdělil, že se vyjádří popřípadě až po
prostudování uvedené zprávy.
JUDr. Josef požádal starostu o informaci o vodě.
Starosta přítomné obeznámil se stavem dodávky vody do obce. Sdělil, že obec usilovala o
zřízení nového vrtu z vlastních zdrojů. Jak se situace vyvíjela, nabídla se také možnost
spolupráce s UVR Mníškem pod Brdy. Po společném jednání a kontrolách kvality vody jejich
vrtu se zjistilo, že voda z uvedeného vrtu má spíše charakter vody povrchové. Při kontrolním
čerpání a rozborech vody z vrtu, v němž se objevila kontaminace se zjistilo, že hodnoty
kontaminace trichlorethenem neklesají, naopak, drží se na poměrně vysoké úrovni. Proto tedy
není vhodné v blízkém okolní nový vrt pořizovat. Uvedl, že jako vhodné řešení situace nyní
vidí, podílet se spolu s obcemi, na jejichž katastrech se znečištění dá předpokládat, na
přípravě dotačně podpořeného projektu zjištění příčin, rozsahu a možnostech dekontaminace
hlubinných vod. To by mělo dát odpověď, jak dále postupovat pro bezpečné obnovení
zpracování vlastní upravované vody.
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Pavka požádal starostu o informování občanů o stavu vody dodávané VaKem. Dozvěděl
se, že jsou ve vodě zvýšené hodnoty po používání pesticidních látek. Dále se dotazoval, zda
by se neměli občané vyzvat, aby si kupovali balenou vodu. Starosta odpověděl, že všechny
rozbory vody jsou vždy zveřejněny na webových stránkách obce. Dle zprávy MUDr. Kožíška
vedoucího Oddělení hygieny vody, Českého zdravotnického ústavu, nemá konzumace ani
používání dodávané vody vliv na zdravotní stav občanů. Celá zpráva je zveřejněna na
webových stránkách obce a každý občan má možnost se s ní seznámit.
- pan Dvořáček uvedl, že se 4 roky v otázce pořízení nového vrtu nic neděje. Zastupitelé
pořízení schválili již před 2 lety. Starosta uvedl, že důvody osvětlil již dříve v diskuzi. Dále
pan Dvořáček sdělil, že dle jeho názoru se musí vrt pořídit blíž k Josefovu, na vlastním
pozemku a dál od lokality nálezu kontaminace. Starosta opět zopakoval, že má zájem o
výstavbu nového vrtu, ale v co nejmenších nákladech a při vyloučení možných rizik
kontaminace. Dále uvedl, že krajská hygienická stanice nepovolí čerpání z dané oblasti,
pokud se nezjistí původce znečištění a nevyloučí možnost, že by byl kontaminací ohrožen i
nový vrt na surovou vodu.
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- dále se pan Dvořáček dotázal, jak se řeší znečišťování komunikací štěpkou z
nezaplachtovaných nákladních automobilů z jezdících z Dendry. Uved, že vyfotil jednoho
řidiče a podal oznámení na policii ČR. Dle sdělení policie bude takto pokutován pouze řidič,
ale bylo by vhodné zjistit firmu, která odvoz provádí. Starosta sdělil, že zatím nemá úplné
informace o této firmě, ale přislíbil, že je zjistí a projedná potřebná opatření proti
znečišťování komunikací v obci. Dále p. Dvořáček upozornil na nevhodné vyústění chodníku
k silnici u RD pana Preguzy. Starosta uvedl, že připojení chodníku na místní komunikaci
bylo zvoleno pro nájezd a sjezd techniky při čištění chodníku a také pro příjezd pana Preguzy
do své zahrady. Napojení chodníku bude v konečné podobě realizováno projektovaným
přechodem pro chodce na druhou stranu ulice Moravská. Dále pan Dvořáček sdělil, že dle
jeho názoru novou výsadbu v obci nemůže stihnout upravovat pouze jeden zaměstnanec obce.
Podotkl, že při současné výsadbě není zajištěna adekvátní péče. Nehnojí se, nezalévá.
Místostarostka reagovala: zaměstnanci obce zavlažují, o zeleň se staráme dobře, některé
stromy a keře, které se neujaly, byly vyreklamovány a dosazeny opětovně. Paní Pavková
uvedla, že současné zalévání je plýtvání vodou a časem. Podle ní by bylo třeba zalévat
menším tlakem vody a delší dobu. Paní Šišková připomínala, aby se při projektování
rekonstrukce kostkové komunikace dodržela stávající výška aby nebyly vodou ohroženy
domy při obou stranách silnice. Starosta sdělil, že ke stávající splaškové kanalizaci bude
opravena a zcela nově bude stavěna kanalizace dešťová.
Starosta se dotázal na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
Bod č. 11. Závěr
Na závěr starosta poděkoval celému zastupitelstvu za práci pro obec i korektnímu jednání
během všech zastupitelstev, schůzí rady obce i jednání výborů a komisí. Poděkoval také
občanům za účast na jednání a ukončil zastupitelstvo obce ve 20:32 hodin.
Seznam příloh:
strana v zápise:
1.
prezenční listina
1
2.
program ZO
1
2
3.
plnění rozpočtu k 5.9.2018
4.
dodatek č. III. ke sml. o dílo na vypracování ÚP obce Mikulčice
2
5.
nové stanovy MAS Dolní Morava
3
6.
zpráva kontrolního výboru
3
Mikulčice 20.9.2018
Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Bolfík

………………………………….

Magda Hubačková

………………………………….
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VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
činnost obce za 6. – 8. 2018
2.
rozpočtové opatření č.4/2018
3.
plnění rozpočtu a stav rozpracovaných projektů
4.
informaci k pozemkům
Zastupitelstvo dává do úkolů:
1.
zjištění firmy, která zajišťuje odvoz štěpky a následné jednání o řádném zaplachtování
aut a zamezení znečišťování komunikací v obci

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 18.09.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
Jaroslava Bolfíka za ověřovatele dnešního zápisu. /9,0,1/
2.
Magdu Hubačkovou za ověřovatele dnešního zápisu. /9,0,1/
3.
schvaluje program dnešního zasedání /10,0,0/
4.
dodatek č.III ke smlouvě o dílo na vypracování územního plánu obce Mikulčice.
/11,0,0/
5.
v předloženém znění nové úplné znění stanov spolku Místní akční skupina Dolní Morava,
z.s., IČ: 26667401, se sídlem Náměstí 177, Lanžhot, PSČ 691 51. /11,0,0/

Ing. Jan Vlašic
starosta obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Bolfík

………………………………….

Magda Hubačková

………………………………….
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