ObecMikulov
Z á p i s č. 1/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov,
které se uskutečnilo dne 15.1.2016 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov
v zasedací místnosti.
___________________________________________________________________
Přítomno: 7 členů zastupitelstva / viz. prezence /
Nepřítomno: Ladislav Filip, Petr Fischer - omluveni
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Hosté: občané dle prezence
Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Martinu Brůžkovou a Ing. Jiřího Höniga
a zapisovatelem pana Jana Turka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
ZO Mikulov určuje ověřovateli zápisu p. Martinu Brůžkovou a Ing. Jiřího Höniga
a zapisovatelem pana Jana Turka.
Hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/16 BYLO schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mikulov schvaluje následující program zasedání:
I.


II.

III.



IV

Kontrola usnesení z minulých ZZO
Pronájem pozemku pro provoz odst. plochy
Obecně závazná vyhláška o odpadech
Přijaté žádosti a stížnosti
Stanovisko ke smlouvě s VTE Moldava II,a.s.
Ostatní záležitosti chodu obce
Smlouva s odtahovou službou
Plán zimní údržby
Ostatní záležitosti chodu obce
Diskuse, závěr

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/16 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
I. Kontrola usnesení
Pronájem odstavné plochy
Starosta obce informoval o ukončení jednání s firmou SECURITAS ČR, s.r.o., která
podala nejvýhodnější nabídku v záměru obce na pronájem odstavné plochy, avšak
nedošlo ke shodě nad zněním smlouvy. Oznámení bylo zasláno písemně.
Jelikož je lyžařská sezona již v průběhu a není možné dodržet podmínky v zadání
záměru (především minutím doby) o pronájem odstavné plochy, zaslala obec Mikulov
oběma účastníkům oznámení o zrušení záměru obce.
Starosta obce společně s právním zástupcem připravují další podklady k případnému
posouzení vzniklé škody.
Jednáním starosty obce Mikulov se společností Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. vznikl
návrh dohody na spolupráci na organizaci odstavné plochy. Podmínky by měli být
stejné jako při pronájmu této plochy v sezoně 2014/2015. Tyto podmínky starosta
obce projednal se zástupci podnikatelů v oblasti – padla shoda, pokud budou
dodrženy podmínky jako v sezóně 2014/2015.
Avšak po prvním víkendu provozu lyžařského areálu byl obci doručen návrh na změnu
loňských podmínek.
SCB nabízí:
- obec Mikulov bude provádět odstranění sněhu z celé plochy na své náklady
- SCB zajistí na své náklady organizaci odstavení vozidel
- SCB uhradí obci 2000,- Kč za každý den kdy budou v provozu vleky na severním i
jižním svahu a poplatek 1000,- Kč za den, kdy bude v provozu pouze vlek na
severním svahu.
- SCB si vyhrazuje právo vpustit na plochu pouze návštěvníky lyžařského areálu
-SCB si vyhrazuje právo neumožnit parkování autobusům - pouze
vystoupení/nastoupení pasažérů
-SCB uhradí zpětně i dny provozu vleků v sezoně 2015/2016 před podepsáním
smlouvy o spolupráci.
Tyto podmínky jsou pro zastupitelstvo obce nepřijatelné a liší se od podmínek
v sezóně 2014/2015. ZO požaduje úhradu 2000,- za jakýkoliv den provozu vleků na
severní straně, ZO nesouhlasí se selekcí odstavovaných vozidel resp. návštěvníků
areálu, ZO požaduje, aby bylo umožněno zaparkování aspoň jednoho autobusu
lyžařské školy, který bude stát zcela na kraji plochy podél bývalého „parčíku“, tak aby
zabíral co nejméně místa a byl mu umožněn výjezd. Řidič autobusu bude upozorněn
na zákaz vytápění vozidla během parkování.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním dohody o spolupráci se společností
Sport Centrum Bouřňák o.p.s. a to za těchto podmínek:
- SCB uhradí obci Mikulov částku 2000,- Kč za každý den, kdy budou v provozu
vleky severní straně
- SCB nebude selektovat zájemce o odstavení vozidla a umožní zaparkování
alespoň jednoho autobusu lyžařské školy
- Obec Mikulov bude na své náklady provádět odklizení sněhu - plužení (bez
inertního nebo chemického posypu)
- SCB uhradí smluvenou částku i za dny provozu vleků před podpisem této
smlouvy v této zimní sezoně
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 3/1/16 BYLO schváleno.
____________________________________________________________________
Obecně závazná vyhláška
Při minulém zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2015 byla usnesením č.23/7/15
schválena vyhláška o poplatku za komunální odpad č.2/2015. ZO po projednání
navrhuje revokovat toto usnesení a ponechat v platnosti původní vyhlášku o poplatku
za komunální odpad. Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením prodeje pytlů pro
shromažďování odpadu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 23/7/15 schváleného dne 29.12.2015 a
ponechává v platnosti původní vyhlášku o poplatku za komunální odpad
č. 1/2012. Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením prodeje pytlů pro
shromažďování odpadů.
Hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1/16 BYLO schváleno.
____________________________________________________________________
II. Přijaté žádosti a stížnosti
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti – MZ Engineers.
Pan Jiří Zeman zaslal obci Mikulov návrh smlouvy mezi obcí Mikulov a společností
VTE Moldava II, a.s. na zřízení služebnosti na pozemky p.č. 645/2 a p.p.č.909 v k.ú.
Mikulov v Krušných horách, pro průjezdy nadměrného nákladu.
Jednorázový poplatek za zřízení služebnosti a strpění průjezdů během výstavby parku
větrných elektráren činí 200.000,- Kč. Poplatek za každý další průjezd ( jeden průjezd
= cesta jednoho vozidla tam a zpět) po dokončení stavby (údržba, opravy atd.) činí
10.000,- Kč. Navrhované podmínky jsou pro obec Mikulov podstatně výhodnější než-li
ty původně navrhované.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rámcově souhlasí s navrženými podmínkami a vyzývá
žadatele o předložení příslušných smluv, které budou dále projednány
s právním zástupcem obce a předloženy do ZO k projednání.
Hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/1/16 BYLO schváleno.
____________________________________________________________________
III. Ostatní záležitosti chodu obce
Smlouva s odtahovou službou
Jelikož stále nebyly dohodnuty podmínky smlouvy, tato záležitost se odkládá
ZO bere na vědomí
____________________________________________________________________
Plán zimní údržby komunikací obce Mikulov
Starosta obce seznámil zastupitele s Plánem zimní údržby místních komunikací, která
rozděluje místní komunikace do čtyř skupin dle priorit. V zásadě nejdříve bude
odklizen sníh z ulic vedených do kopce či po rovině. Následně budou odklizeny cesty
vedoucí z kopce. Skupina 1. - odstranění následků závad ve sjízdnosti do 4 hodin od
zjištění, skupina 2. - odstranění následků závad ve sjízdnosti do 8 hodin od zjištění,
skupina 3. - odstranění následků závad ve sjízdnosti do 10 hodin od zjištění, skupina
4 – komunikace neudržované.
Podrobněji viz. plán zimní údržby.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým Plánem zimní údržby komunikací
obce Mikulov.
Hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/1/16 BYLO schváleno.
_________________________________________________________________
Stavy účtů
KB
ČNB
ČSOB BÚ
ČSOB úvěr
PO

215.813,- Kč
28.925,- Kč
205.512,- Kč
-1.820.000,- Kč
37.840,- Kč

ZO bere na vědomí.
____________________________________________________________________

IV. Diskuse
občané se vyjadřovali k projednávaným bodům
paní Chmátalová se dotazuje na možnost řešení problému s umístěním svého
stánku u lyžařského areálu
pan Ing. Stanislav Němec požádal o dodání cca 20 ks šindelí na opravu stříšky
el. rozvaděče u Pensionu Hubert.
Starosta obce poděkoval za účast a pozval zastupitele i občany na příští veřejné
zasedání zastupitelstva obce, jehož termín bude vyvěšen na úřední desce a místní
občané jako obvykle obdrží pozvánku do poštovní schránky.
Zapsal v Mikulově dne 15.1.2016

Ověřil:

Ing. Jiří Hönig

______________________
Jan Turek
Místostarosta

Jan Turek

Martina Brůžková

_____________________
Ing. Ota Stehno
Starosta

