Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 29.1.2019
v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Starostka obce Marta Otáhalová zahájila 3. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice /dále jen
zastupitelstvo obce, resp. jen ZO v 18:05 hodin a všechny přítomné přivítala.
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina (příchod 18:46), Mgr. Michal Bešta (příchod 18:16), Ladislav
Bohunský, Ing. Bc. Josef Dvořáček, Ing. Josef Dvořáček, Luděk Hanáček, Mgr. Vít Hubačka,
JUDr. Jaromír Josef (příchod 18:40), Ing. Milan Kurka, Ing. Petr Marada, Marta Otáhalová,
Bronislav Šimčík, Ing. Jan Vlašic.
Omluveni: Jaroslav Bolfík, Martina Výmolová
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 10 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhla Ing. Josefa Dvořáčka ml. a Mgr. Víta Hubačku.
Zeptala se zastupitelů na další návrhy - nebyly.
Hlasování: pro - /8,0,2/ (Dvořáček ml, Hubačka)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Ing. Josefa Dvořáčka ml. a Mgr. Víta Hubačku za ověřovatele
dnešního zápisu. /8,0,2/
Poté předložila zveřejněný program dnešního zasedání - příloha č. 2. Uvedla, že navrhuje
úpravu programu následně: Z důvodu pozdního příchodu předsedy finančního výboru se tento
bod vymění s bodem č. 6 Územní plán. Poté navrhl místostarosta vložit jako bod č. 7 Žádost
o dotaci na kostkovou komunikaci z MMR. Nově navržený program:
1. Zahájení - kontrola usnesení
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Územní plán
4. Rozpočtové opatření č. 9/2018
5. Rozpočet 2019
6. Zpráva finančního výboru
7. Žádost o dotaci na „opravu MK Těšická v obci Mikulčice“.
8. Převod majetku
9. Záměr č. 2 prodat pozemek
10. Meandrování Kyjovky
11. Různé a závěr
Zeptala se na další návrhy. Další změny ani návrhy již nebyly a proto požádala zastupitele
o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování: pro - /10,0,0/
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /10,0,0/
ZO 3. 1/9

Kontrola usnesení
Starostka konstatovala, že všechna usnesení byla splněna pouze v usnesení č. 4 byl pověřen
kontrolní výbor, aby provedl kontrolu smluv o dodávkách energie. Zprávu podá předseda
kontr. výboru pan Kurka v následujícím bodu. Dále usnesením č. 7 pověřilo zastupitelstvo
radu obce dalším jednáním o prodeji pozemku se zástupcem majitelky pozemku p.č. 544/4
panem Pekem. Pan Pek byl pozván do rady a nedostavil se. Po telefonické upomínce se
omluvil z důvodu pracovního vytížení a na nižší cenu nepřistoupil.
Starostka připomněla, že na pozemku se nachází místní komunikace a také je přes něj vedena
kanalizace. Následně požádala zastupitele o hlasování schválení koupě pozemku p.č. 544/4 za
cenu 350,- Kč/m². Další návrhy nebyly.
Hlasování: /2,7,1/ - usnesení nepřijato
Pro – Bohunský, Otáhalová
Zdržel se - Hanáček
Bod č. 2. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru - příloha č. 3 přednesl Ing. Milan Kurka. Uvedl, že veškeré
zprávy jsou zveřejněné na webových stránkách obce v elektronické podobě.
V 18:16 hodin se dostavil zastupitel Mgr. Michal Bešta.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 3. Územní plán
Starostka přivítala na jednání Bc. Tomáše Konečného, který byl schválen zastupitelstvem jako
pořizovatel územního plánu obce. Požádala zastupitele o hlasování schválení předání slova
panu Konečnému.
Hlasování: pro - /11,0,0/
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením slova panu Bc. Tomáši Konečnému. /11,0,0/
Pan Konečný přítomné informoval o stavu přípravy územního plánu. Sdělil, že na dnešním
zasedání je možné připravený ÚP odsouhlasit nebo vrátit zpět k projednání. Informoval, že
projednávání ÚP proběhlo ve třech fázích, kdy byla dána možnost, aby se k ÚP vyjádřily jak
dotčené organizace, tak i občané obce. Všechny připomínky byly vypořádány. Vzhledem ke
značnému stáří platného ÚP doporučuje tento navržený plán schválit.
Dotazy nebyly a starostka požádala zastupitele o hlasování o schválení ÚP.
Hlasování: pro - /11,0,0/
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce po projednání Územního plánu Mikulčice (dále také „ÚP Mikulčice“)
předloženého pořizovatelem, tj. Obecním úřadem Mikulčice
I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad ÚP Mikulčice
a) s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1,
b) se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje,
c) se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a s výsledkem řešení rozporů – dle
textové části odůvodnění ÚP Mikulčice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5
stavebního zákona a dle samostatných příloh označených jako „část A“, „část B“,
„část C“ a „část D“.
ZO 3. 2/9

Zastupitelstvo obce Mikulčice neshledalo žádný rozpor.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání návrhu ÚP Mikulčice zpracovaným pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem, jak je uvedeno v textové části odůvodnění ÚP Mikulčice
doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona a dle samostatných příloh
označených jako „část A“, „část B“, „část C“ a „část D“.
III. rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Mikulčice tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí
o námitkách zpracovaném pořizovatelem ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona (viz
textová část odůvodnění ÚP Mikulčice a samostatné přílohy označené jako „část B“ a „část
C“).
IV. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ÚP Mikulčice formou opatření obecné povahy.
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy nahrazuje ÚP Mikulčice doposud platný Územní
plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Mikulčice, zpracovaný v 2/1998 projekčním atelierem
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., (Ing. arch. Pavel Mackerle, autorizovaný architekt
ČKA 00 243), Příkop 8, 602 00 Brno a schválený dne 10.8.1998 zastupitelstvem obce, jehož
závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu
obce Mikulčice s účinností ode dne 10.8.1998., a následně změněný změnami č. 1, č. 2, č. 3a
a č. 3b v období let 2004 až 2012. /11,0,0/
Bod č. 4. Rozpočtové opatření č. 9/2018
Starostka informovala zastupitele o vypracování 9. rozpočtové změny. Uvedla, že tyto změny
odsouhlasila rada obce dne 31. 12. 2018. Zastupitelé ji dostali na vědomí, přesto ale uvedla,
že obsahuje jednu položku v příjmech a to převod akcií v celkové hodnotě 1. 993 000,- Kč.
Částka byla převedena na účet u ČS na konci roku a dnes byl sjednán převod na běžný účet
u ČSOB. Obec vlastnila 1500 akcií v nominální hodnotě 100,- Kč a akcie byly na konci roku
2018 hlavním akcionářem vytěsněny a převedeny z nominální hodnoty na protiplnění
1 328,- Kč za jednu akcii.
Zeptala se, na případné dotazy. Žádné dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 5. Rozpočet 2019
V 18:40 hodin se dostavil zastupitel JUDr. Jaromír Josef.
V 18:46 hodin se dostavil zastupitel Ing. Zdeněk Bařina.
Starostka informovala, že návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně zveřejněn na úřední desce od
14. 1. 2019 do 29. 1. 2019 na straně příjmů ve výši 32.323.000,- Kč a na straně výdajů
53.832.000,- Kč a financování 21.509.000,- Kč, příloha č. 4. Dále starostka navrhla úpravy
rozpočtu:
ZO 3. 3/9

- na straně výdajů § 3113 snížit o částku 600 tisíc Kč na částku 2.900.000,-Kč
- snížit financování v položce 8115 o 600 tisíc Kč na částku 20.909.000,- Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou v daňových příjmech a transferech položky, v ostatních
příjmech paragrafy a ve výdajích paragrafy a položky transferů. Rozpočet je sestaven jako
schodkový. Další návrhy na změny nebo doplnění již nebyly.
Starostka požádala zastupitele o hlasování upraveného rozpočtu na straně příjmů ve výši
32.323.000,- Kč a na straně výdajů 53.232.000,- Kč a financování 20.909.000,- Kč.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019, jehož součástí je tvorba a čerpání fondu
zaměstnavatele v částce 155 000,- Kč a rozpočet hospodářské činnosti, na straně příjmů ve
výši 32.323.000,- Kč, na straně výdajů 53.232.000,- Kč a financování ve výši 20.909.000,Kč. Návrh zveřejněného rozpočtu byl snížen na straně výdajů v § 3113 o částku 600.000,- Kč
a financování pol. 8115 snížena o 600.000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
v daňových příjmech a transferech položky, v ostatních příjmech paragrafy a ve výdajích
paragrafy a položky transferů. Rozpočet je sestaven jako schodkový. /13,0,0/
Bod č. 6. Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesl předseda FV Ing. Zdeněk Bařina - příloha č. 5. Uvedl, že veškeré zprávy
jsou také zveřejněné na webových stránkách obce. Starostka se zeptala na názory či dotazy
zastupitelů i občanů. Žádné nebyly.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
Bod č. 7. Žádost o dotaci na kostkovou komunikaci z MMR
Místostarosta informoval o možnosti podání žádosti na opravu kostkové komunikace.
Možnost podpory je až 70% uznatelných nákladů. Dále uvedl, že k žádosti musí být doložen
souhlas zastupitelstva k podání žádosti. Uvedl, že výhledově požádáme i o dotaci na dešťovou
kanalizaci u SFŽP. Požádal zastupitele o souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu
kostkové komunikace.
Hlasování: pro - /12,0,0/ - Dvořáček ml. hlasování nepřítomen
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „opravu MK Těšická v obci
Mikulčice“. /12,0,0/
Bod č. 8. Převod majetku
Starostka přítomné informovala, že na základě výběrového řízení ze dne 8. 1. 2019 se stala
Obec Mikulčice vítězem k uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků p.č. 320, 366 a 369
v k.ú Mikulčice. Cena byla nabídnuta obcí po projednání radou obce. Vycházelo se ze
zjištěných skutečností a projednání s lesním technikem. Sdělila, že se jedná o lesík na
Zahájkách. Pro dokončení převodu je potřeba odsouhlasit nákup těchto pozemků.
Dotazy nebyly, a proto požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 320 o výměře 897m², p.č. 366 o výměře
6308 m² a p.č. 369 o výměře 786 m² v k.ú Mikulčice od vlastníka Lesy České republiky, s.p.
se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou cenu ve výši 305 000,- Kč. Poplatek za
návrh na vklad je součástí kupní ceny. /13,0,0/
ZO 3. 4/9

Dále starostka připomněla, že při výstavbě chodníku na Moravskou Novou Ves byly
podepsané s majiteli pozemků smlouvy o smlouvě budoucí na odkup pozemku ležících pod
vybudovaným chodníkem. Je vyhotoven geometrický plán, dle kterého budou uzavřeny kupní
smlouvy. Požádala zastupitele o hlasování ke schválení nákupu pozemků pod chodníkem
v celkové výměře 170 m².
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků pod chodníkem v ulici Moravská, který byl
zaměřen geometrickým plánem č. 1230-80/2018 zhotoveným Ing. Pavlem Greé, U Sokolovny
865, 691 55 Moravská Nová Ves, ověřeným Ing. Jiřím Hubáčkem dne 25. 10. 2018 pod
č. 1454/2018, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hodonín dne 31. 10. 2018 od těchto vlastníků za cenu 50,- Kč/m²:
Podíl
LV
p.č.
m²
Vaňková Danuše, Mikulčice 423
1
1540 444/43
29
Rutar Radovan, V Chalupách 755/22, 696 18 Lužice
½
2724 444/42
13
Tomanová Svatoslava, Těšice 184
½
2724 444/42
13
Výmola Milan a Výmolová Lucie, Mikulčice 424 SJM 1
2212 444/40
13
Výmola Milan a Výmolová Lucie, Mikulčice 424 SJM ⅓
2990 444/38
5
Josef Redek a Marie Redková, Mikulčice 450
SJM ⅔
2990 444/38
10
Bohumila Mrkusová, nám.Osvobození 3686/6, Hodonín ½
3064 444/34
15
Kašíková Lenka, Mikulčice 553
1
2026 444/32
28
Júlia Divácká, Mikulčice 422
½
1235 444/28
7
Ladislav Divácký, Mikulčice 422
½
1235 444/28
7
Karel Nosál a Helena, Mikulčice 421
SJM 1
1956 511/5
27
Marek Stöhr, Mikulčice 420
1
1159 520/4
3
Celkem
170
Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /13,0,0/
Bod č. 9. Záměr č. 2 prodat pozemek
Starostka informovala o podané žádosti manželů Pitzingerových na odkup části pozemku před
domem o výměře asi 161 m². Uvedla, že na části pozemku je umístěna přístavba před domem.
Požádala zastupitele o hlasování schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 1515/1.
Hlasování: pro - /13,0,0/
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1515/1 o přibližné výměře
160 m² v k.ú. Mikulčice. /13,0,0/
Bod č. 10. Meandrování Kyjovky
Starostka přítomné obeznámila s připravovaným projektem Povodí Moravy s.p. na rozvolnění
toku Kyjovky od Mikulčic směrem k Moravské Nové Vsi. Uvedla, že proběhlo jednání,
kterého se účastnili zástupci Povodí Moravy, zástupci obce a také pan Dvořáček a paní
Pavková. Na projektoru byly plány přítomným promítnuty. Sdělila přítomným, že cílem
projektu je udržet vodu v krajině. Místostarosta uvedl, že v tomto projektu nevidí přínos pro
obec. Při úpravách hráze není počítáno s navýšením protipovodňové ochrany obce. Dle jeho
názoru mělo Povodí Moravy začít spolupracovat s obcí na projektu již při přípravě. Pan
Dvořáček uvedl, že při jednání byla od Povodí přislíbena spolupráce a také navýšení pravé
hráze ornicí. Při nesouhlasu obce hrozí vyvlastnění obecních pozemků.
Po proběhlé diskusi požádala starostka zastupitele o hlasování.
ZO 3. 5/9

Hlasování: pro - /9,3,1/
proti - Vlašic, Hanáček, Josef
zdržel se - Bařina
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou a smlouvou o právu provedení stavby ,,Kyjovka,
km 22,213 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po
k.ú. Moravská Nová Ves‘‘. /9,3,1/
Bod č. 11. Různé a závěr
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Kamba kritizoval špatně uhrnuté chodníky u jeho domu v době, když napadl sníh.
Uvedl, že problémem je, že když se chodník uhrne na silnici, tak auto, které uhrnuje silnici
následně vše zase hodí na chodník. Starostka uvedla, že obec uklízí sníh co nejlépe dle svých
možností. Pan Kurka uvedl, že dle jeho názoru bylo uhrnuté vcelku dobře. Je třeba, aby i
občané spolupracovali a odparkovali auta, aby bylo možné pořádně sníh ze silnic uhrnout. Pan
Dvořáček se přiklonil k názoru, že údržba sněhu v Mikulčicích je jednou z nejslabších v okolí.
Paní Škojcová uvedla, že dva autobusy do Hodonína nejely. Požádala, zda by bylo možné
informaci o tom, že autobusy nejedou vyhlásit. Starostka odpověděla, že pokud bychom
informaci dostali, tak samozřejmě vyhlásíme. Tentokrát nebyla obec ani informovaná.
- pan Míček se dotázal na důvod zamítnutí jeho žádosti na připojení na vodovod a kanalizaci.
Starostka uvedla, že mu odeslala odpověď emailem. Pan Míček přesto podal urgenci
o odpověď. Místostarosta přislíbil, že oficiální odpověď zašle.
Starostka se dotázala na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.
Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast a ukončila
zastupitelstvo obce ve 20:48 hodin.
Seznam příloh:
1.
prezenční listina
2.
zveřejněný program ZO
3.
zpráva kontrolního výboru
4.
zveřejněný návrh rozpočtu 2019
5.
zpráva finančního výboru

strana v zápise:
1
1
2
4
4

Mikulčice 04.02.2019
Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Dvořáček ml.

………………………………….

Mgr. Vít Hubačka

………………………………….

ZO 3. 6/9

VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
2. rozpočtové opatření č. 9/2018
3. zprávu finančního výboru

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 29. 1. 2019
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
Zastupitelstvo:
1. schvaluje Ing. Josefa Dvořáčka ml. a Mgr. Víta Hubačku za ověřovatele dnešního zápisu.
/8,0,2/
2. schvaluje program dnešního zasedání. /10,0,0/
3.

souhlasí s udělením slova panu Bc. Tomáši Konečnému. /11,0,0/

4.

po projednání Územního plánu Mikulčice (dále také „ÚP Mikulčice“) předloženého
pořizovatelem, tj. Obecním úřadem Mikulčice
I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad ÚP Mikulčice
d) s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1,
e) se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje,
f) se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a s výsledkem řešení rozporů – dle
textové části odůvodnění ÚP Mikulčice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5
stavebního zákona a dle samostatných příloh označených jako „část A“, „část B“,
„část C“ a „část D“.
Zastupitelstvo obce Mikulčice neshledalo žádný rozpor.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání návrhu ÚP Mikulčice zpracovaným pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem, jak je uvedeno v textové části odůvodnění ÚP Mikulčice
doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona a dle samostatných příloh
označených jako „část A“, „část B“, „část C“ a „část D“.
III. rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Mikulčice tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí
o námitkách zpracovaném pořizovatelem ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona (viz
textová část odůvodnění ÚP Mikulčice a samostatné přílohy označené jako „část B“ a „část
C“).
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IV. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ÚP Mikulčice formou opatření obecné povahy. Po nabytí účinnosti opatření obecné
povahy nahrazuje ÚP Mikulčice doposud platný Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ)
Mikulčice, zpracovaný v 2/1998 projekčním atelierem Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., (Ing. arch. Pavel Mackerle, autorizovaný architekt ČKA 00 243), Příkop 8, 602 00
Brno a schválený dne 10.8.1998 zastupitelstvem obce, jehož závazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Mikulčice s účinností
ode dne 10.8.1998., a následně změněný změnami č. 1, č. 2, č. 3a a č. 3b v období let 2004 až
2012. /11,0,0/
5.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019, jehož součástí je tvorba a čerpání
fondu zaměstnavatele v částce 155 000,- Kč a rozpočet hospodářské činnosti, na straně příjmů
ve výši 32.323.000,- Kč, na straně výdajů 53.232.000,- Kč a financování ve výši 20.909.000,Kč. Návrh zveřejněného rozpočtu byl snížen na straně výdajů v § 3113 o částku 600 000,- Kč
a financování pol. 8115 snížena o 600 000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
v daňových příjmech a transferech položky, v ostatních příjmech paragrafy a ve výdajích
paragrafy a položky transferů. Rozpočet je sestaven jako schodkový. /13,0,0/
6.

schvaluje podání žádosti o dotaci na „opravu MK Těšická v obci Mikulčice“. /12,0,0/

7.
schvaluje nákup pozemků p.č. 320 o výměře 897 m², p.č. 366 o výměře 6308 m² a p.č.
369 o výměře 786 m² v k.ú Mikulčice od vlastníka Lesy České republiky, s.p. se všemi
součástmi a příslušenstvím za dohodnutou cenu ve výši 305 000,- Kč. Poplatek za návrh na
vklad je součástí kupní ceny. /13,0,0/
8.
schvaluje koupi pozemků pod chodníkem v ulici Moravská, který byl zaměřen
geometrickým plánem č. 1230-80/2018 zhotoveným Ing. Pavlem Greé, U Sokolovny 865, 691
55 Moravská Nová Ves, ověřeným Ing. Jiřím Hubáčkem dne 25. 10. 2018 pod č. 1454/2018,
odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
dne 31. 10. 2018 od těchto vlastníků za cenu 50,- Kč/m²:
m²
Podíl
LV
p.č.
Vaňková Danuše, Mikulčice 423
1
1540 444/43
29
Rutar Radovan, V Chalupách 755/22, 696 18 Lužice
½
2724 444/42
13
Tomanová Svatoslava, Těšice 184
½
2724 444/42
13
Výmola Milan a Výmolová Lucie, Mikulčice 424 SJM 1
2212 444/40
13
Výmola Milan a Výmolová Lucie, Mikulčice 424 SJM ⅓
2990 444/38
5
Josef Redek a Marie Redková, Mikulčice 450
SJM ⅔
2990 444/38
10
Bohumila Mrkusová, nám.Osvobození 3686/6, Hodonín ½
3064 444/34
15
Kašíková Lenka, Mikulčice 553
1
2026 444/32
28
Júlia Divácká, Mikulčice 422
½
1235 444/28
7
Ladislav Divácký, Mikulčice 422
½
1235 444/28
7
Karel Nosál a Helena, Mikulčice 421
SJM 1
1956 511/5
27
Marek Stöhr, Mikulčice 420
1
1159 520/4
3
Celkem
170
Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /13,0,0/
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9.
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1515/1 o přibližné výměře 160 m²
v k.ú. Mikulčice. /13,0,0/
10.
souhlasí se stavbou a smlouvou o právu provedení stavby ,,Kyjovka,
km 22,213 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po
k.ú. Moravská Nová Ves‘‘. /9,3,1/

Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Dvořáček ml.

………………………………….

Mgr. Vít Hubačka

………………………………….

ZO 3. 9/9

