Výpis usnesení z 13. schůze Rady Obce Mikulčice dne 14. 8. 2019
Usnesení č. 112/13: Rada obce schvaluje navržený program:
1. Kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze rady
2. Smlouva o smlouvě budoucí
3. Žádost o parkovací místo
4. Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ
5. Záměr prodat vrácené pozemky
6. Záměr prodat pozemek za OÚ
7. Smlouva o pronájmu pozemků HODY
8. Příkazní smlouva
9. Kronika obce
10. Vyúčtování letního kina
11. Zpráva předsedy kulturní komise – příprava hody
12. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
13. Darovací smlouva
14. Převod pozemku ÚZVSM
15. Darovací smlouva (farnosti)
16. Různé
Usnesení č. 113/13: Rada obce schvaluje za ověřovatele zápisu Petra Maradu.
Usnesení č. 114/13 Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy č.1040016985/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 280 85 400.
Na pozemcích obce parc. č. 559/1 a 544/1 bude podle předloženého projektu firmou realizována
stavba s názvem „Mikulčice, Dolní, úprava příp. NN, Bušková. Pověřuje starostku, aby
s firmou jednala o navýšení ceny na 2500,- Kč ve smlouvě.
Usnesení č. 115/13 Rada souhlasí se zhotovením 3 parkovacích míst pro firmu DJM Realizace,
s.r.o., se sídlem Těšice 148, na pozemku obce parc.č. 1366. Parkovací místa budou ze
zatravňovací dlažby a firma je provede na vlastní náklady. Dvě místa bude využívat firma a
jedno parkovací místo bude k dispozici veřejnosti.
Usnesení č. 116/13 Rada souhlasí s výplatou odměny Kristině Kolovrátkové, ředitelce ZŠ a
MŠ Mikulčice za období listopad 2018 – květen 2019 ve výši
Kč.
Usnesení č. 117/13 Rada souhlasí se zveřejněním záměru č. 7/2019 prodeje pozemků parc.č.
141 a 112/4 jako stavebního místa.
Usnesení č. 118/13: Rada obce schvaluje zveřejnit záměr č.8/2019 o prodeji části pozemku
parc.č. 29/1.
Usnesení č. 119/13: Rada obce schvaluje smlouvu s Chasou Mikulčice, spolkem o pronájmu
pozemků parc.č. 1051 a parc.č. 782/1 v k.ú. Mikulčice v areálu u myslivecké chaty po dobu
konání hodů 16. 8. 2019 a ve dnech od 18. 8. 2019 do 20. 8. 2019 za cenu 4000,- Kč.
Usnesení č. 120/13: Rada obce schvaluje dodatek č. 1 Příkazní smlouvy uzavřené dne 15. 2.
2019 s firmou WITERO s.r.o., Davídkova 2476/48, Libeň 180 00 Praha 8, IČO 24235865 na

akci „Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice“. Předmětem dodatku je navýšení
ceny o 10 000,- Kč za druhé a další podání žádosti o dotaci.
Usnesení č. 121/13: Rada souhlasí se zápisem do obecní kroniky za rok 2018 kronikářkou obce
paní Uhrovičovou.
Usnesení č. 122/13: Rada souhlasí s objednáním zapůjčení zařízení a filmů k promítání letního
kina v roce 2020.
Usnesení č. 123/13: Rada souhlasí s navrženou Dohodou o provedení záchranného
archeologického výzkumu, na stavbě „Podbřežník II-inženýrské sítě“ v hodnotě 131 490,- Kč
+ DPH, uzavřenou s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i..
Hlasování: 5:0:0 - Usnesení č. 124/13: Rada schvaluje finanční dar ve výši 12 000,- Kč paní
jako ocenění za dobrovolnou
činnost při vedení chrámového sboru v Mikulčicích v roce 2019. Souhlasí s navrženou darovací
smlouvou.
Usnesení č. 125/13: Rada souhlasí s převodem 1/3 pozemku parc.č.444/18 ve vlastnictví Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 obci.
Usnesení č. 126/13: Rada obce doporučuje postoupit žádost Římskokatolické farnosti
Mikulčice o poskytnutí příspěvku na opravu zvonů a elektrického vyzvánění v místním kostele
do zastupitelstva obce. Doporučuje částku vyšší jak 50 000,- Kč.

Mikulčice 14. 8. 2019

………………………………
starostka obce

