Výpis usnesení ze 4. schůze Rady Obce Mikulčice dne 25. 2. 2020
Usnesení č. 31/4: Rada obce schvaluje navržený program:
1. Kontrola usnesení z minulé schůze rady
2. Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
3. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ „Špitálek“
4. Obchodní smlouva
5. Smlouva o zajištění reklamy Slovanské hradiště
6. Výběr dodavatele - vzduchotechnika kuchyně KD
7. Výběr dodavatele - oprava příjezdové cesty do restaurace v KD
8. Studie „krajina“ - cenová nabídka
9. Studie parčík u hřbitova, výsadba Dolní konec
10. Záměr změny územního plánu
11. Záměr č. 4/2020
12. Záměr č. 5/2020
13. Nájemní smlouva – MK Těšice
14. Nájemní smlouva
15. Program jednání zastupitelstva obce 3. 3. 2020
16. Vyhodnocení reprezentačního plesu
17. Různé
Usnesení č. 32/4: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Michala Beštu.
Usnesení č. 33/4: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
1 . v y h l a š u j e konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy, Mikulčice s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020
2 . s c h v a l u j e zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 zápisu, v Učitelských
novinách, na www.zsmikulcice.cz, na www.jmskoly.cz a na úřední desce obce Mikulčice
3 . o d v o l á v á paní Mgr. Kristinu Kolovrátkovou z pracovního místa ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková
organizace, a to ke dni 31. 7. 2020. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace je den 31.
7. 2020. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková
organizace podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení č. 34/4: Rada obce schvaluje veřejnou zakázku „Pobočka pečovatelské služby Homediss,
o.p.s., Mikulčice Špitálek“ a uzavření smlouvy o dílo ve výši 5 829 352,44 Kč včetně DPH s vybranou
firmou SBD, spol. s r. o., U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín.
Usnesení č. 35/4: Rada obce schvaluje uzavření obchodní smlouvy na programátorské
a inženýrské služby s dodavatelem KEOservis Janulík, s.r.o., 696 19 Mikulčice 187, IČ:
29280338.

Usnesení č. 36/4: Rada obce schvaluje Smlouvu o zajištění reklamy s Masarykovým muzeem
v Hodoníně, příspěvkovou organizací, Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín ve výši 10 000,Kč.
Usnesení č. 37/4: Rada obce souhlasí s provedením vzduchotechniky v kuchyni KD v hodnotě
1 176 315,- Kč včetně DPH firmou Klimabott, s.r.o., Čajkovského 1922/36, 69501 Hodonín,
IČ:28347889.
Usnesení č. 38/4: Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku oprava
zpevněných ploch u kulturního domu s firmou Likomstav Morava s.r.o. Trávníky 502/23, 691 53
Tvrdonice v hodnotě 635 818,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 39/4: Rada obce souhlasí se studií na projektové práce od Ing. Daniela Matějky,
Sportovní 174/1, 691 46 Ladná, IČ: 87775131 v hodnotě 45 000,- Kč.
Usnesení č. 40/4: Rada obce schvaluje zhotovení studie na zeleň kolem komunikace č. 05530
a studie na parčík před hřbitovem od B. Pavla Běťáka, Dis – Zahradní tvorba, Hovorany 672, IČ
74541196 v hodnotě 40 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 41/4: Rada obce neschvaluje zveřejnění záměru č. 4/2020 a postupuje k projednání
zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 42/4: Rada obce souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 8/2016/P s paní
a zároveň souhlasí se zveřejněním záměru č. 5/2020 propachtovat pozemek par.č. 2163/1
o výměře 1176 m2.
Usnesení č. 43/4: Rada obce projednala návrh nájemní smlouvy na pozemek par.č. 1283/2
o výměře 319 m2 a nesouhlasí s uzavřením této nájemní smlouvy. Rada doporučuje předložit
záměr o koupi pozemku par.č. 1283/2 do zastupitelstva obce.
Usnesení č. 44/4: Rada obce projednala a schvaluje nájemní smlouvu s paní
na pronájem pozemku par.č. 1366, ostatní plocha, o výměře 10 m2
za účelem přístavby nového schodiště k RD Těšice 148, 696 19 Mikulčice, a to od 1. 3. 2020 za cenu
100,- Kč/rok. Za rok 2020 bude nájemné uhrazeno v celé stanovené výši.
Usnesení č. 45/4: Rada obce souhlasí i nadále pořádat obecní ples.

V Mikulčicích 25. 2. 2020
Otáhalová Marta
starostka

