Výpis z usnesení 16. Rady Obce Mikulčice ze dne 11. 9. 2019
Usnesení č. 137/16: Rada obce schvaluje navržený program
1. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
3. Smlouva o dílo
4. Výběr dodavatele hasičského auta
5. Odpisový plán
6. Příspěvek do veřejné sbírky
7. Návrh na vyřazení
8. Záměr pronajat restauraci a kuchyň v KD
9. Projekt rekonstrukce šaten a WC na hřišti
10. Objasnění novostavby Ing. arch.
11. Různé
Usnesení č. 138/16: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Dvořáčka Josefa.
Usnesení č. 139/16: Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030051861/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400 na pozemku parc.č. 559/1 - vedení 24 m
kabelu za cenu 2 400,-- Kč.
Usnesení č. 140/16: Rada obce neschvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Mikulčice a ATELIER
FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno. Předmětem díla je projektová dokumentace,
podklady, inženýrské činnosti „Mikulčice: Podbřežník – obnova tůní“ – obnova dolního rybníčku.
Obnovu tůně realizujeme vlastními silami.
Usnesení č. 141/16: Rada obce schválila ve výběrovém řízení na dodavatele hasičského auta firmu
WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO 29305934 s nabídnutou cenou
1 341 300,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 142/16: Rada obce schvaluje Odpisový plán na rok 2019 - dodatek č. 2 Základní školy
a mateřské školy, Mikulčice, příspěvkové organizace.
Usnesení č. 143/16: Rada obce schvaluje finanční dar Nemocnici TGM Hodonín ve výši 10 000,- Kč
do veřejné sbírky na obměnu zdravotnické techniky.
Usnesení č. 144/16: Rada obce schvaluje návrh na vyřazení majetku - starého územního plánu
a klimatizace v kanceláři starosty v celkové výši 238 162,- Kč.
Úkoly:
M. Otáhalová – zjistit výši cen nájmů okolních obecních pronájmů a doplní záměr nájmu
- zařadit do programu příští schůze jednání o zvýšení ceny štítku za odvoz odpadu
J. Vlašic
- zjistit, zda bude vypsán dotační titul na dostavbu sportovního zázemí
- svolat jednání o projektu šaten na hřišti
V Mikulčicích 11. 9. 2019

………………….
starostka obce

