Výpis usnesení z 20. schůze Rady Obce Mikulčice dne 20. 11. 2019
Usnesení č. 186/20: Rada obce schvaluje 1. a 2. bod navrženého programu.
1. Výběrové řízení o pronájmu nebytových prostor
2. Záměr vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků (ÚZVSM)
Usnesení č. 187/20: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Bc. Josefa Dvořáčka.
Usnesení 188/20: Rada obce projednala nabídky tří zájemců o pronájem nebytových prostor
v kulturním domě podaných ke zveřejněnému záměru obce č. 10/2019. Všechny nabídky byly
neúplné, proto rada pověřila starostku vyzvat žadatele k doplnění podaných záměrů. Další
jednání o budoucím nájemci nebytových prostor v kulturním domě bude 4. prosince t.r.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení 189/20: Rada obce schvaluje body 3-16 navrženého programu
3. Odkup budovy pošty
4. Plán inventur a složení inventarizačních komisí
5. Plán svozů odpadů a provoz SSO pro rok 2020
6. Program jednání ZO 10. 12. 2019
7. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON
9. Žádost o dotaci spolku
10. Žádost o finanční podporu ROSKA Kyjov
11. Žádost o kácení stromů - souhlas majitele pozemku
12. Rozpočtové opatření č. 11/2019
13. Nové funkční místo referenta OÚ (evidence pozemků a kulturní pracovník)
14. Nabídka na opravu a úpravy VO
15. Ukončení pachtovní smlouvy – záměr pachtu č. 14/2019
16. Různé
Usnesení č. 190/20: Rada obce schválila zařazení vrtu u fotbalového hřiště do rozpočtu roku
2020.
Usnesení č. 191/20: Rada obce schválila návrh smlouvy č. 1030055290/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 544/1, v k. ú. Mikulčice mezi Obcí
Mikulčice a E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7.
Usnesení č. 192/20: Rada obce schvaluje žádost o dotaci pro Gurmány Mikulčice z.s.
v celkové částce 25 000,- Kč.
Usnesení č. 193/20: Rada obce schválila neposkytnutí příspěvku organizaci ROSKA, z.p.s.
Usnesení č. 194/20: Rada obce schvaluje skácení dvou smrků na pozemku obce parc. č. 1304
dle žádosti.
Usnesení č. 195/20: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 - zvýšení výdajů
a financování o částku 260 000,- Kč.

Usnesení č.196/20: Rada schvaluje nové funkční místo referentky pro majetek a kulturu.
Schvaluje počet zaměstnanců obecního úřadu i obce takto:
Počet zaměstnanců obecního úřadu je 5:
- referentka pro výkon matriky, podatelny
- referentka pro ekonomickou činnost
- referentka pro ekonomickou činnost
- vedoucí kulturního domu /od 1. 1. 2020 referentka správy majetku a kultury/
- uklízečka
/od 1. 1. 2020 po dobu zaučení nového zaměstnance budou jedno pracovní místo - správa
majetku a kultura vykonávat dvě pracovnice/
Počet zaměstnanců nezařazených do obecního úřadu je 8:
- veřejná zeleň a údržba obce je 2
- středisko sběrných odpadů je 2
- čistírna odpadních vod je 1
- vodovodní řád je 1
- kulturní dům je 1
- sportovní hala je 1
Knihovna a hudební kurz jsou zabezpečeny v rozsahu dohod o provedení práce či pracovní
činnosti.
Usnesení č. 197/20: Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy ELVOREV s.r.o. na úpravy
a opravy veřejného osvětlení v obci ve výši 345 773,-- Kč bez DPH se zahájením prací v roce
2020.
Usnesení č. 198/20: Rada obce schválila ukončení pachtovní smlouvy č. 7/2016/P na parcele
č. 2163/1 k 31. 12. 2019 a souhlasila se zveřejněním záměru č. 14/2019.
Usnesení č. 199/20: Rada obce souhlasí s vyřazením a prodejem nepotřebného generátoru
kyslíku, inv. čísla 15/1370, za cenu 25.000,- Kč + DPH.

V Mikulčicích 20. 11 2019
……………………………..
Otáhalová Marta
starostka

