Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 18.12.2018
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starostka obce Marta Otáhalová zahájila 2. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO v 18:03 hodin a všechny přítomné přivítala.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:11), Mgr. Michal Bešta, Ladislav Bohunský,
Jaroslav Bolfík, Ing. Bc. Josef Dvořáček, Luděk Hanáček, Mgr. Vít Hubačka, JUDr. Jaromír
Josef, Ing. Petr Marada, Marta Otáhalová, Bronislav Šimčík, Ing. Jan Vlašic, Martina
Výmolová.
Omluveni: Ing. Josef Dvořáček, Ing. Milan Kurka
presence - příloha č. 1.
Požádala paní Petru Matochovou o vykonávání zapisovatelky zastupitelstva.
Zápis hlasování: - /pro, proti, zdržel se/
Dále sdělila, že informace o konání zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce
i elektronicky, je přítomno 12 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhla Jaroslava Bolfíka.
Zeptala se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /11,0,1/ (Bolfík)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Jaroslava Bolfíka za ověřovatele dnešního zápisu. /11,0,1/
Za druhého ověřovatele dnešního zápisu navrhla Ladislava Bohunského.
Zeptala se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /11,0,1/ (Bohunský)
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Ladislava Bohunského za ověřovatele dnešního zápisu. /11,0,1/
Poté předložila zveřejněný program dnešního zasedání - příloha č. 2. Uvedla, že navrhuje
úpravu programu následně: Vzhledem k nepřítomnosti školitelky GDPR paní Vašulkové se
body 8 a 9 vypouští a na základě nově zjištěných informací není také třeba projednávat bod č.
6. Namísto tohoto bodu se projedná nabídka koupě pozemku. Nově navržený program:
1. Zahájení – kontrola usnesení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Informace o činnosti obce
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočtové provizorium
6. Koupě pozemku
7. Směrnice GDPR
8. Různé
9. Závěr
Zeptala se na další návrhy. Další změny ani návrhy již nebyly a proto požádala zastupitele
o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování: pro - /12,0,0/
ZO 2. 1/7

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /12,0,0/
Kontrola usnesení
Starostka konstatovala, že usnesení z ustavujícího zastupitelstva byla splněna, všichni zvolení
členové zastupitelstva a výborů přijali své funkce. Zápis z minulého jednání byl ověřen,
nebyly k němu vzneseny připomínky a zveřejněn na úřední desce.
Bod č. 2. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru č.4/2018 ze dne 11.12.2018 přednesl Bronislav Šimčík. Uvedl, že
veškeré zprávy jsou zveřejněné na webových stránkách obce v elektronické podobě. Dále
uvedl, že předseda KV zažádal o předložení smluv o dodávkách energie pro obec ke kontrole.
Souhlas s předložením smluv musí dát zastupitelé. Proto starostka pořádala o hlasování
k souhlasu s předložením smluv o dodávkách energie KV. Starostka se zeptala na názory či
dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly.
V 18:11 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
Hlasování: pro - /12,0,1/ /Bařina/
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor, aby provedl kontrolu smluv o dodávkách
energie. /12,0,1/
Dále starostka doplnila, že svou činnost zahájil také finanční výbor. Byla provedena kontrola
dotací spolkům a na příštím zasedání ZO svou zprávu přednese také zástupce finančního
výboru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Informace o činnosti obce
Starostka komentovala činnost obce za uplynulé měsíce roku 2018:
- situace kolem pitné vody. V současné době očekáváme odpověď z ministerstva životního
prostředí, kam byla předána žádost o příspěvek pro výstavbu nového vrtu. Chtěli bychom
aspoň částečně zmírnit finanční dopad na obec. Byli osloveni hydrogeologové, a v rozhodnutí
realizovat nový vrt, nás podporují. Je zpracována studie o umístění nových dvou vrtů. Dále
byl na radu obce pozván pan Darmovzal, který se nabídl, že provede pokus odbourání
trichloretenu, amonných iontů, železa a manganu a věří, že se trichlorethen dá odbourat.
Ověření proběhne na začátku ledna. Rada bude zastupitelstvu předkládat návrh na nový vrt až
po těchto uvedených eventualitách. Obec navštívil pracovník Aquatestu pan Ing. Dostál, který
byl pověřen majitelem UVR projednat možné využití stávajích vrtů včetně infrastruktury a
úpravny na Dole Mír. Pan Dostál předložil 3 varianty řešení, které projedná rada obce na
příští schůzi.
- podána žádost o dotaci z projektu EFEKT na výměnu světel veřejného osvětlení. Jako
podklad k žádosti byl zpracován energický audit a pasport veřejného osvětlení.
- byly upraveny chodníky na hřbitově mezi hroby, dokončena další řada urnových míst a
provedena údržba zeleně a výsadba tújí.
- dokončena výsadba záhonů v ulici Moravská. Je ústně dohodnuto, že budou záhony
udržovat majitelé domů. Přesto obec bude po dobu jednoho roku než se keře a trvalky
zakoření zalévat. Na podzim zalévali dvakrát hasiči. Výsadba proběhla také před školkou
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a sportovní halou, kde má údržbu na starosti správkyně sportovní haly. Loňská výsadba byla
kontrolována a reklamováno 5 stromů, z toho byly uznány v reklamaci 3 stromy, 5 keřů, 10
mochen na dětském hřišti a 8 růží. S dětmi ze školní družiny byly zasazeny platany a s dětmi
ze včelařského kroužku paní Pavková zasadila u kulturního domu kaštan. Byl zatravněn
kopec pod lanovkou a na příkrém svahu zasázen zlatý déšť.
- bylo zrušeno jedno pískoviště na hřišti v Těšicích a místo toho bude do rozpočtu navržen
jeden nebo dva prvky fitness pro větší děti a dospělé. V březnu příštího roku proběhne oprava
stávajících akátových prvků – vybělení a znovunatření. Bude to náročná práce, ale hřiště by
mělo dalších 10 let ještě sloužit. Našimi pracovníky byly obnoveny výplety sítí na dětském
hřišti a přes zimu budou opraveny kládové houpačky.
- provedena údržba místních komunikací – opravy výtluků a zálivky spár a trhlin v ulici Luční
a část ulice Těšická.
- byla zaměřena kostková komunikace a kanalizace a projektant pan Ing. Jareš navázal na
projekt, který již byl v minulosti zpracován.
- dokončeno protlačení potrubí vodovodního řadu do Těšických búd, zbývá ho propojit,
Smlouva o dílo s Inženýrskými stavbami byla prodloužena do 31. 1. 2019. Po předání stavby
budou postupně přepojovány stávající provizorní přípojky všech sklepů.
- proběhla příprava ke zpracování projektu nových garáží, skladů, sociálního zařízení a šaten
pro pracovníky údržby obce. Ještě do konce roku bude projektová dokumentace pro stavební
povolení dokončena, odevzdána a uhrazena.
- přepracovává se projekt na žádost o dotaci na dílny ZŠ. Budeme znovu žádat o dotaci
z projektu INtereg přes MAS a to do 20. 1. 2018.
- dokončuje se příprava projektu na rekonstrukci Špitálku na denní stacionář a pečovatelskou
službu provozovanou pečovatelskou službou - žádost musí být podána do 20. února.
- v prosinci provedli pracovníci obce svépomocí odvodnění dešťové vody ze střechy
hasičárny a hangáru na silnici směrem k Rybníčku a zpevnili panely příjezdovou cestu do
hangáru. - zabetonován informační panel u kulturního domu
- opraveny odpady, podlaha místnosti ve sklepě obecního úřadu, která bude sloužit jako sklad
krojů, krojových součástí – tyto budou po vylíčení přestěhovány z kulturního domu.
- byly provedeny náročné opravy vodovodu a kanalizace v uličce u Barkovsiových a také
kanalizace u Mikušového.
- v kulturním domě byla dokončena oprava podlahy v sále i na jevišti a pořízena nová
ozvučovací technika pevná i přenosná. Začal se opravovat bývalý sklad v suterénu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 4. Rozpočtové opatření
Starostka informovala zastupitele o vypracování 6. a 7. rozpočtové změny. Uvedla, že tyto
změny odsouhlasila rada obce. Všechna rozpočtová opatření jsou podle zákona
o rozpočtových pravidlech také zveřejňována na úřední desce. Zeptala se, na případné
dotazy. Žádné dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Starostka požádala ekonomku obce paní Láníčkovou o informace k vypracování
8. rozpočtové změny. Ta seznámila zastupitele s navrženou změnou rozpočtové úpravy.
Na straně příjmů ve výši 2.469.000,-Kč, na straně výdajů ve výši 6.000,-Kč a financování ve
výši -2.463.000,-Kč - příloha č. 3.
Starostka požádala zastupitele o hlasování pro schválení rozpočtové úpravy.
Hlasování: pro - /12,0,0/ - při hlasování Marada nepřítomen
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Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 na straně příjmů ve výši
2.469.000,-Kč, na straně výdajů ve výši 6.000,- Kč a financování ve výši
-2.463.000,-Kč. /12,0,0/
Bod č. 5. Rozpočtové provizorium
Starostka přečetla pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 - příloha č. 4 a požádala
zastupitele o hlasování pro schválení rozpočtového provizoria pro rok 2019.
Hlasování: pro - 13,0,0
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 do doby, než
bude schválen rozpočet obce. /13,0,0/
Bod č. 6. Koupě pozemku
Starostka přítomné obeznámila s nabídkou paní ................. ................. na prodej pozemku p.č.
544/4. Uvedla, že jde o pozemek poblíž cihelny, na kterém je částečně vybudovaná místní
komunikace a kanalizace. Je v zájmu obce tento pozemek mít ve vlastnictví. Dle zjištěných
informací, se v minulosti na tomto pozemku nacházel dům. Při jednání byla předběžně
dohodnuta cena 350 Kč/m². Navrhla hlasovat o schválení koupě pozemku p.č. 544/4 za cenu
350 Kč/m². Pan Hubačka podal další návrh – navrhl cenu 200 Kč/m². Další návrhy nebyly.
Přistoupilo se k hlasování koupě pozemku za cenu 200 Kč/m².
Hlasování: pro – 7,6,0 - Usnesení nepřijato
Proti – Bohunský, Dvořáček, Marada, Bešta, Otáhalová, Josef
Přistoupilo se k hlasování koupě pozemku za cenu 350 Kč/m².
Hlasování: pro – 6,7,0 - Usnesení nepřijato
Pro – Bohunský, Dvořáček, Marada, Bešta, Otáhalová, Josef
Po nezdařeném hlasování podal návrh pan Vlašic - hlasovat o nákupu pozemku za cenu
300 Kč/m². Pan Hubačka podal další návrh – na dnešním jednání nehlasovat, pozvat pana
........., ..................., na jednání rady obce. Pan Šimčík podal návrh hlasovat o nákupu
pozemku za cenu 275 Kč/m². Další návrhy nebyly. Přistoupilo se k hlasování o posledním
návrhu.
Hlasování: pro – 5,8,0 - Usnesení nepřijato
Pro –Dvořáček, Bařina, Bolfík, Hanáček, Šimčík
Přistoupilo se ke hlasování o druhém návrhu - na dnešním jednání nehlasovat o koupi, pozvat
zástupce ............. ..... ......... na jednání rady obce a pokusit se cenu ještě snížit.
Hlasování: pro – 9,3,1
Proti – Marada, Otáhalová, Vlašic; zdržel se - Bařina
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce dalším jednáním o prodeji pozemku se
zástupcem ................. pozemku p.č. 544/4 . /9,3,1/
Bod č. 7. Směrnice GDPR
Starostka přítomné obeznámila s potřebou vydání této směrnice, která upravuje nakládání
s osobními údaji. Tuto směrnici - příloha č. 5 sestavil pověřenec obce - firma Poradíme
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Vám s.r.o. a zastupitelé ji dostali k prostudování v dostatečném předstihu. Starostka se zeptala
na názory či dotazy zastupitelů i občanů. Žádné nebyly. Následně požádala o hlasování.
Hlasování: pro – 12,0,0 - Dvořáček hlasování nepřítomen
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji. /12,0,0/
Bod č. 8. Různé
Starostka přítomné obeznámila s přiznanou odměnou kronikářce obce, kterou schválila rada.
Uvedla, že v příštím roce bude odměna vyplacena půlročně.
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Bařina vyzval přítomné k podávání návrhů do připravovaného rozpočtu pro rok 2019
- pan Bohunský se dotázal na stav územního plánu. Místostarosta uvedl, že pan Konečný
zpracoval veškeré připomínky k opakovanému projednávání ÚP a obeslal dotčené orgány.
Nebudou-li od dotčených organizací námitky, nemělo by nic bránit tomu, aby se na příštím
zastupitelstvu územní plán schválil.
V 19:55 se omluvil zastupitel Mgr. Michal Bešta a opustil zasedání zastupitelstva.
- starostka uvedla, že do zpravodaje obce připravuje informace o přípravách ke stavbě
rozvolnění Kyjovky směrem k Moravské Nové Vsi
- pan Dvořáček podotkl, že vánoční výzdoba obce je stále slabá. Pan Šimčík navrhl, ať se pro
příští rok touto otázkou zabývá kulturní komise. Dále pan Dvořáček pozval přítomné
na 29. 12., kdy proběhne v kulturním domě sváteční posezení u mladého vína. Následně všem
popřál pěkné vánoční svátky.
- paní Šišková uvedla, že akcí v obci se koná dost, ale účast není dostatečná
- paní Bělohoubková měla několik dotazů:
1) požádala o lepší údržbu kostkové komunikace.
2) opět upozornila na nevhodné parkování u autoopravny.
3) dotázala se, zda má obec podepsanou spolupráci s obecní policií Lužice. Starostka uvedla,
že o tom uvažovala, ale dosud žádná smlouva podepsaná není.
4) dále uvedla, že pokud někdo požádá o smuteční hlášení, tak by mu mělo být vyhověno.
Starostka reagovala a sdělila, že došlo k nedorozumění a tato otázka je již vyřešena.
5) upozornila na hromádky listí na hřbitově
- pan Bohunský se dotázal, jak se odklízí napadený sníh. Starostka odpověděla, že obecním
traktorem s radlicí.
Starostka se dotázala na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.

Bod č. 9. Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast, popřála všem klidné
prožití vánočních svátků a ukončila zastupitelstvo obce ve 20:22 hodin.
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Mikulčice 20.12.2018
Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Bohunský

………………………………….

Jaroslav Bolfík

………………………………….
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VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
zprávu kontrolního výboru
činnost obce
2.
3.
rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 18. 12. 2018
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje Jaroslava Bolfíka za ověřovatele dnešního zápisu. /11,0,1/
2.
schvaluje Ladislava Bohunského za ověřovatele dnešního zápisu. /11,0,1/
3.
schvaluje program dnešního zasedání. /12,0,0/
4.
pověřuje kontrolní výbor, aby provedl kontrolu smluv o dodávkách energie. /12,0,1/
5.
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 na straně příjmů ve výši 2.469.000,- Kč, na
výdajů
ve
výši
6.000,Kč
a
financování
ve
výši
straně
-2.463.000,- Kč. /12,0,0/
6.
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 do doby, než bude schválen
rozpočet obce. /13,0,0/
7.
pověřuje radu obce dalším jednáním o prodeji pozemku se zástupcem ..............
pozemku p.č. 544/4 . /9,3,1/
8.
schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji. /12,0,1/
Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Bohunský

………………………………….

Jaroslav Bolfík

………………………………….
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