Výpis usnesení z 19. schůze Rady Obce Mikulčice dne 6. 11. 2019
Usnesení č. 165/19: Rada obce schválila navržený program:
1. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
2. Průzkumný vrt pitné vody
3. Výběr dodavatele inženýrských sítí Podbřežník
4. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
5. Nabídka pozemků
6. Výpověď pachtu - záměr č. 12/2019
7. Souhlas majitele pozemku - kácení
8. Žádost o souhlas s parkováním
9. Žádost ČČK o finanční příspěvek
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Molák
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - přeložení sloupu u Bartoníkových
12. Stanovení reprodukční pořizovací ceny věcného břemene Podbřežník
13. Ukončení pachtovní smlouvy a záměr č. 13/2019
14. Vybavení kuchyně - smažící pánev, konvektomat
15. Smlouva o právu provést stavbu
16. Žádost z.s. Gurmáni Mikulčice o dotaci
17. Znovuzveřejnění záměru č. 10/2019 (nebytové prostory KD
18. Rozpočtové opatření č. 10/2019
19. Žádost o provedení rekultivace zdroje vody v sportovním areálu
20. Výběr dodavatele nátěru smloupů veřejného osvětlení
21. Práce spojené s výměnou VO
22. Různé
Usnesení č. 166/19: Rada obce schválila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Beštu
Usnesení č. 167/19: Rada obce schválila nabídku firmy AQUECON a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice
na zpracování žádosti o dotaci z NPŽP a manažerství projektu „Průzkumného vrtu“.
Usnesení č. 168/19: Rada obce vybrala a schválila pro zhotovení inženýrských sítí pro lokalitu Podbřežník
II firmu Inženýrské stavby Hodonín s r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo v částce
3.398.110,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 169/19: Rada obce schválila účast na dražbě pozemků parc.č.2440/7 o výměře 159 m2 ,
zastavěná plocha a nádvoří (součástí pozemku je stavba zapsaná na LV 244) a parc.č. 2440/15 o výměre 26
m2, zastavěná plocha a nádvoří (součástí pozemku je stavba zapsaná na LV 244) s počáteční nabídkou ceny
110 000,- Kč a konečnou cenou 150 000,- Kč při výběrovém řízení s aukcí vyhlášeném vlastníkem
pozemků ÚZSVM č. BHO/018/2019.
Usnesení č. 170/19: Rada pověřila starostku obce dalším jednáním o odkupu pozemků parc. čísel 2019/1
a 2634/18 v k. ú. Mikulčice.
Usnesení č. 171/19: Rada obce schválila ukončení pachtovní smlouvy č. 6/2015/P dohodou ke dni 30. 12.
2019. Souhlasila se zveřejněním záměru č. 12/2019 propachtovat pozemek parcela č. 1423, zahrada
o výměře 945 m2 v k.ú. Mikulčice.
Usnesení č. 172/19: Rada obce nesouhlasila s pokácením ořešáku na pozemku parc. č. 2160/1 umístěným
před propachtovaným pozemkem paní Jarmily Vopavové.
Usnesení č. 173/19: Rada obce nesouhlasila s pokácením topolů před areálem horní farmy ZP Mikulčice
a.s. na pozemcích parc. č. 1962/27, 1962/28, 1962/30, 1962/31, 1962/36, 1962/37, 1962/38, 1962/93,

1962/94, 1962/46, 1962/45, 1962/48, 1962/49, 1962/50, 1962/51, 1962/56, 1962/57 dle žádosti ZP
Mikulčice a.s.
Usnesení č. 174/19: Rada obce schválila požadovanou úpravu sjezdu ze zámkové dlažby před RD č. p. 338,
na části obecního pozemku parc. č. 559/1 v k. ú. Mikulčice.
Usnesení č. 175/19: Rada obce schválila peněžní dar ve výši 3 000,- Kč Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Hodonín na slavnostní setkání a ocenění bezpříspěvkových dárců krve.
Usnesení č. 176/19: Rada obce schválila návrh smlouvy č. 1040017329/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 1403/1, v k. ú. Mikulčice mezi Obcí Mikulčice
a E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 za jednorázovou náhradu
v celkové výši 2 700,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 177/19: Rada obce schválila smlouvu č. 1030051470/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích parc č. 559/1, 817/1, 945, 1045/2, 1049/2, v k. ú. Mikulčice, mezi Obcí Mikulčice a E.ON
distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,Ceské Budějovice 7, 370 01, IČ: 28085400 za jednorázovou náhradu
v celkové výši 2.800,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 178/19: Rada schválila reprodukční pořizovací cenu každého jednoho věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na pozemcích stavebníků v lokalitě Podbřežník II pro obec jako oprávněnou
v částce 3.000,- Kč.
Usnesení č. 179/19: Rada obce schválila ukončení pachtovní smlouvy č. 12/2015 dohodou ke dni 31. 12.
2019 a schválila zveřejnění záměru č. 13/2019 propachtovat pozemek parc. č. 414/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 183 m2 v k.ú. Mikulčice.
Usnesení č. 180/19: Rada obce schválila projekt firmy Chevron na rekonstrukci kuchyně v kulturním domě
bez výměny konvektomatu.
Usnesení č. 181/19: Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu chodníku
v Těšicích na pozemcích Českých drah a.s. p. č. 1772/6, pozemku parc. č. 1894/9 a pozemku p. č. 1894/20,
vše v k. ú. a obci Mikulčice, zapsané na LV č. 2757 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrálního pracoviště Hodonín.
Usnesení č. 182/19: Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10/2019 s navýšením příjmů o 429 000,Kč, výdajů o 219 000,- Kč a financování v částce –210 000,- Kč.
V rámci rozpočtového opatření rada projednala a schválila nákup nové basy do hudebního kurzu
a úklidového stroje a vysavače do sportovní haly.
Usnesení č. 183/19: Rada obce schválila dodavatele nátěru sloupů firmu ELVOREV s.r.o., Anenská 405/7,
695 01 Hodonín s cenovou nabídkou za nátěr jednoho sloupu ve výši 4 880,- Kč (silniční stožár) a 3450,Kč (parkový stožár).
Usnesení č. 184/19: Rada souhlasila s úhradou víceprací firmě Elvorev při výměně svítidel veřejného
osvětlení v částce 287.041,40 Kč.
Usnesení č. 185/19 Rada souhlasila s provedenou úpravou připojení sjezdu na místní komunikaci před RD
č. p. 614.
Mikulčice 6. 11. 2019
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starostka obce

