Výpis usnesení z 15. schůze Rady Obce Mikulčice dne 28. 8. 2019
Usnesení č. 130/15: Rada obce schvaluje navržený program:
1.
Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
2.
Rozpočtové opatření č. 7/2019
3.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4.
Smlouva o dílo
5.
Žádost o vydláždění vjezdu
6.
Nabídka na koupi nemovité věci od ČD
7.
Nájemní smlouva č. 1/2019/N
8.
Záměr pronajat restauraci a kuchyň v KD
9.
Příprava OZ
10.
Rekonstrukce WC a šaten na hřišti
11.
Různé
Usnesení č. 131/15: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. M. Beštu
Usnesení č. 132/15: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, v kterém jsou příjmy navýšeny o
1 943 000,- Kč, výdaje o 3 036 000,- Kč a financování o 1 093 000,- Kč.
Usnesení č. 133/15: Rada obce schvaluje Smlouvu č. 1040014880/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Mikulčice a E.ON a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy Kabel NN, přípojková skříň,
podpěrný bod a uzemnění na pozemku parc. č. 1283/1 v katastrálním území Mikulčice, obec Mikulčice, okres
Hodonín s názvem „Mikulčice, Těšice, úprava vedení NN, Haumer“ za cenu 1 000,- Kč.
Usnesení č. 134/15: Rada obce schvaluje žádost
o úpravu nájezdu a s ním spojené zpevněné
plochy před domem čp. 614 na pozemku parc. č. 1403/1 v k. ú. Mikulčice za těchto podmínek: dodržet
výsadbu dřevin 2 m od cesty, vydláždění vjezdu a chodníku v šířce 4 m zámkovou dlažbou. Ostatní plochu
vydláždit jen zatravňovacími dlaždicemi.
Usnesení č. 135/15: Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu č. 1/2019/N mezi Obcí Mikulčice a
bytem Mikulčice
o pronájmu pozemku parc. č. 1041, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Mikulčice, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín o výměře 205 m² za účelem využití k rekreaci
a odpočinku za 2,- Kč za m2 za rok.
Usnesení č. 136/15: Rada obce schválila podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
11. 6. 2007
v září s tříměsíční výpovědní lhůtou k 31. 12. 2019 z důvodu změny smlouvy
a rekonstrukce pronajímaných prostor.
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