Výpis usnesení z 11. schůze Rady Obce Mikulčice dne 3. 7. 2019
Usnesení č. 95/11: Rada obce schvaluje navržený program:
1. Kontrola usnesení a úkolů
2. Smlouva o zřízení věcného břemene
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Záměr prodeje pozemku
5. Záměr prodeje pozemku
6. Záměr prodeje pozemku ZO ČZS
7. Žádost o parkovací místo
8. Ukončení nájemního vztahu
9. Různé
Usnesení č. 96/11: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Michala Beštu
Usnesení č. 97/11: Rada obce nesouhlasí se zřízením samostatného odběrného místa el. energie pro
hostinec a kuchyni v kulturním domě
Usnesení č. 98/11: Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330055010/001 za
účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN, stavba Mikulčice, Padělíčky, kab. smyčka NN,
Míček“ na pozemku p. č. 1772/1, 1835/1 a 1836/4 v k. ú. Mikulčice s oprávněnou firmou E.ON Distribuce,
a.s. za jednorázovou úhradu 1 700,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 99/11: Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040016759/001 za účelem umístění distribuční soustavy - venk. - NN, sloup NN, stavba „Mikulčice,
úprava vNN, Šagát na pozemku parc. č. 392/1, 372 v k.ú. Mikulčice s oprávněnou firmou E.ON Distribuce,
a.s. za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 100/11: Rada nesouhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku p. č. 29/1. Tato část
pozemku o výměře 50 m² je užívána Hanou a Jiřím Willmannovými na základě pachtovní smlouvy č.
18/2016/P. Žádost manželů Willmannových deleguje rada obce na nejbližší jednání obecního zastupitelstva.
Usnesení č. 101/11: Rada nesouhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku p. č. 29/1. Tato část
pozemku 50 m² je užívána Lenkou a Janem Vlašicovými na základě pachtovní smlouvy č. 19/2019/P.
Žádost manželů Vlašicových deleguje rada obce na nejbližší jednání obecního zastupitelstva.
Usnesení č. 102/11: Rada obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 780 o výměře asi 160
m² v areálu ZO ČZS Mikulčice - ostatní plocha. ZO ČZS žádá o prodej pozemku pro vybudování nové
moštárny, na kterou bude žádat dotaci.
Usnesení č. 103/11: Rada obce schvaluje žádost pana Martinů a slečny Buršíkové na vybudování
parkovacích míst - podélného stání na pozemku p. č. 1366 v k. ú. Mikulčice před domem č. p. 145.
Parkovací místa budou vybudovány ze zatravňovacích dlaždic na náklady žadatelů.
Usnesení č. 104/11: Rada obce souhlasí se stanovením průměrné spotřeby vody jako podkladu k výpočtu
vodného a stočného pro majitele sklepů, kteří nemají vodoměr, ve výši 20 m3 za zúčtovací období, tj.

polovinu roku. Nejpozději do 1. 6. 2020 musí mít všichni občané nainstalovány vodoměry, jinak bude
ukončena dodávka pitné vody do nemovitosti.
Úkoly:
- provést kontrolu rozvodů elektrické energie v kulturním domě.
- požádat D. Dlabaju o vrácení klíčů od ČOV.
- oslovit majitele sousedních pozemků s pozemkem, kde bude umístěn vrt pitné vody, o odkup jejich
pozemků.

Mikulčice 3. 7. 2019
………………………………
starostka obce

