Výpis usnesení z 10. schůze Rady Obce Mikulčice dne 12. 6. 2019
Usnesení č. 86/9: Rada obce schvaluje navržený program:
1. Kontrola usnesení z minulé schůze rady
2. Výběr dodavatele bubnové sekačky
3. Výběr dodavatele klimatizace OÚ
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 001/2019
5. Poukázky pro narozené děti k vítání občánků
6. Žádost ZŠ a MŠ o investiční příspěvek
7. Vodné a stočné
8. Výpočet porovnání cen za elektřinu
9. Změna provozní doby Pošty Partner
10. Kontrola usnesení ZO 9. 4. a program ZO 18. 6.
11. Diskuse a závěr – pouť
Usnesení č. 87/9: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Petra Maradu.
Usnesení č. 88/9 Rada souhlasí s nákupem nové bubnové sekačky s bočním sečením od firmy
SYNPRO, s.r.o. v hodnotě 73 600,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 89/9 Rada souhlasí s pořízením nové klimatizace do kanceláře starostky od firmy
KLIMABOTT s.r.o. v hodnotě 30 834,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 90/9 Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2019 s firmou
Likomstav Morava, s.r.o., Tvrdonice, kde se jedná o navýšení ceny chodníku u stavebnin v
částce 22 027,81 Kč bez DPH.
Usnesení č. 91/9: Rada souhlasí, aby se při vítání občánků věnoval narozenému dítěti poukaz
k nákupu zboží v hodnotě 500,- Kč.
Usnesení č. 92/9: Rada obce schvaluje poskytnout investiční příspěvek Základní škole a
mateřské škole, Mikulčice ve výši 280 000,- Kč na pořízení klimatizace ve školní kuchyni a
výdejně a ve školní družině s podmínkou, že bude oslovena další firma k podání cenové
nabídky a proveden výběr dodavatele s nejnižší cenou.
Usnesení č. 93/9: Rada navrhuje předložit ke schválení zastupitelstvu obce zvýšení ceny
vodného na 28,- Kč/1 m3 bez DPH a ceny stočného na 22,- Kč/1 m3 bez DPH.
Usnesení č. 94/9: Rada nesouhlasí s navrženou změnou hodin pro veřejnost Partnera
Mikulčice od 1. 8. 2019.
Úkoly:
• Místostarostu zajistit energetický posudek na dodání el.energie po rozdělení
elektroměru v KD od nezávislé osoby - ihned.
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