Výpis z usnesení 17. Rady Obce Mikulčice ze dne 24. 9. 2019
Usnesení č. 145/17: Rada obce schvaluje navržený program.
1. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
2. Rozpočtové opatření č. 9/2019
3. Výběr dodavatele administrace veřejné zakázky „Pobočka pečovatelské služby HOMEDISS,
o.p.s. Mikulčice „Špitálek“
4. Příspěvek Nadaci Partnerství
5. Terminovaný vklad
6. Záměr č. 10/2019
7. Zvýšení ceny za odvoz domovního odpadu
8. Projekt rekonstrukce šaten a WC na hřišti
9. Objednávka 300 ks map VKÚ Harmanec, s.r.o.
10. Smlouva o zřízení služebnosti
11. Smlouva o provedení stavby, zřízení služebnosti a spoluúčasti na výstavbě inž. sítí Podbřežník II
12. Různé
Usnesení č. 146/17: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Dvořáčka.
Usnesení č. 147/17: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 na straně výdajů ve výši
30.026.000,-Kč a financování ve výši 30.026.000,-Kč.
Usnesení č. 148/17: Rada obce vybírá firmu Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
na administraci veřejné zakázky „Pobočka pečovatelské služby HOMEDISS, o.p.s. Mikulčice
„Špitálek‘‘ za cenu 20.000,- Kč bez DPH
Usnesení č. 149/17: Rada obce schvaluje příspěvek na úhradu části nákladů na opravu údržby značení
Vinařské stezky Podluží ve výši 862,49 Kč pro Nadaci Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 457
73 521.
Usnesení č. 150/17: Rada obce souhlasí s převodem finanční částky 30.000.000,- z běžného účtu na
terminovaný vklad.
Usnesení č. 151/17: Rada obce schvaluje zveřejnění záměru č. 10/2019 pronájmu nebytových prostor
v budově kulturního domu č.p. 500, zastřešených prostor a venkovního stánku na pozemku parc. č.
990/2 v k.ú. Mikulčice.
Usnesení č. 152/17: Rada obce schvaluje navýšení ceny za vývoz komunálního odpadu o 10,- Kč pro
občany a o 10,-Kč + DPH pro podnikatele s platností od 1.10.2019.
Usnesení č. 153/17: Rada obce schvaluje dopracování projektu a vyřízení stavebního povolení na
rekonstrukci šaten a WC na hřišti.
Usnesení č. 154/17: Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-054927
PVDSL5M_E06_B_LZIC6_OK s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 na pozemcích parc.č. 1283/1 a 817/1 v úhrnné výši činí 6.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 155/17: Rada schvaluje návrh smlouvy o provedení stavby, zřízení služebnosti
a spoluúčasti na výstavbě inž. sítí Podbřežník II.
Úkoly:
M. Otáhalová - zajistit prořezání Zahájek
- upozornit pana Šmída na nebezpečný balíkovač před jeho domem
J. Vlašic - urgovat firmu na opravu atletického oválu písemně
- zaslat vytýkací dopis p. Pazourkovi a p. Janů ke zhotovení vjezdů

V Mikulčicích 24. 9. 2019

………………….
starostka obce

