Výpis z usnesení 18. Rady Obce Mikulčice ze dne 9. 10. 2019
Usnesení č. 156/18: Rada obce schvaluje navržený program.
1. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
2. Smlouva o právu provést stavbu
3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330056621/001
4. Zpracování žádosti o dotace „Cesta a mobiliář Zahájky“
5. Výběr dodavatele vánoční výzdoby
6. Záměr č. 11/2019
7. Stížnost – parkování v obci
8. Výběr dodavatele „Mikulčice - Parkoviště u hřbitova“
9. Různé
Usnesení č. 157/18: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Petra Maradu.
Usnesení č. 158/18: Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337 a Obcí Mikulčice
(jako stavebník) o provedení výstavby chodníků a parkovacích ploch na parc.č. 445/1 v k.ú.
Mikulčice. Radním bude zaslán projekt stavby.
Usnesení č. 159/18: Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330056621/001 s E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
37001 České Budějovice, IČO 28085400, na umístění distribuční soustavy- zemní kabel NN, u
stavby Mikulčice,Vlčica,příp. kNN,Pavka, parc.č. 544/1 v k.ú. Mikulčice ve výši 1.000,- Kč +
DPH.
Usnesení č. 160/18: Rada obce souhlasí se zpracováním žádosti na projekt „Cesta a mobiliář
Zahájky“ od firmy Centrum Grantové Podpory s.r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČO 07621281, ve
výši 15 000,- Kč.
Usnesení č. 161/18: Rada obce souhlasí s pronájmem vánoční světelné výzdoby od firmy MK-mont
illuminations s.r.o., na pět let, půjčovné 14.000,- Kč/rok za dvě sady, před první zápůjčkou světel
budou namontovány držáky a konektory na sloupy v ceně 30.600,- Kč.
Usnesení č. 162/18: Rada obce schvaluje záměr č. 11/2019 o prodeji pozemku parc.č. 1837/5 v k.ú.
Mikulčice, o výměře 5 m2.
Usnesení č. 163/18: Rada revokuje rozhodnutí rady č. 115/13 a 103/11, obec zadá vypracování
projektu pro stavbu pruhu parkovacích míst výhradně pro osobní auta při krajnici vozovky.
Usnesení č. 164/18: Rada obce vybrala firmu LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Trávníky 502/23,
691 53 Tvrdonice, pro zhotovení stavby „Mikulčice - Nové parkovací plochy a chodníky“, za
částku 816.300,50 Kč bez DPH.
Úkoly:
J. Vlašic - zjistit podrobnosti ohledně kulturního programu při otvírání lávky přes řeku Moravu
- zajistit plochu vedle plochy pana Šagáta přístupem a zamezit dalšímu nepovolenému
skládkování
- radním zaslat projekt stavby Parkoviště u hřbitova

V Mikulčicích 9. 10. 2019

………………….
místostarosta obce

