Obec M iku lov
Z á p i s č. 2/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov,
které se uskutečnilo dne 30. 6. 2017 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov
v zasedací místnosti.
_____________________________________________________________
Přítomno: 6 členů zastupitelstva / viz. prezence /
Nepřítomno: 3 - V.Brůžek, L.Filipová, P.Fischer.
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 M. Brůžkovou a L. Filipa 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 M. Brůžkovou, L. Filipa a zapisovatelem
Jana Turka.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/17 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 další 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.
•
•
•

Kontrola usnesení z minulých ZZO
Prodej pozemku p.Chmátal
Prodej pozemku p.Perner
Věcné břemeno manž.Bárdošovi
Přístup k objektu p. Červenková
Prodej pozemku p.Filip
Majetkové narovnání - p.Link, Obec Mikulov, p.Němec
Prodej pozemků manž.Stehnovi a p.Šváb
Přijaté žádosti a stížnosti
Prodej pozemků Lesy ČR
Prodej pozemku p. Lahodná
Prodej pozemku p. Žabka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.
•
•
•
•
•
•
•
•
IV.

Krušnohorský Everest
Železný hasič
Myslivecké slavnosti
Prodej pozemku p. Klír
Samovýroba dřeva p. Chmátalová, Ing. Hönig J.
Vyznačení vodovodu PS Projekty
Upřesnění hranic pozemků JUDr. Bc. Hönigová N.
Pomoc při odstraňování škod na železnici - Obec Moldava
Odpuštění vodného p. Cibulka
Prodej pozemku p. Pokorná
Tlakové zkoušky vodovodu p. Hauk
Prodej pozemku manž. Šrámkovi
Ostatní záležitosti chodu obce
Rozpočtové opatření 2/2017
Kontroly hospodaření
Volba člena finanční komise
Opravy na obecních objektech
Oprava veřejného osvětlení
Pasport místních komunikací
Úprava ceny vodného + stočného
Ostatní záležitosti chodu obce
Diskuse, závěr

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
I. Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. Chmátal
p.Chmátal podal žádost o prodej částí pozemků v k. ú. Mikulov v Krušných horách
p.p.č.153/3 o výměře 15 m2 a p.p.č.156/2 o výměře 1 m2 . Případně žadatel navrhuje
směnu pozemků.
Dne 2.6.2017 proběhlo místní šetření.
Starosta obce připomněl, že zmíněné pozemky byly pronajaty společnosti
Sportcentrum Bouřňák, o.p.s. V současné době již pozemky nejsou vázány nájemní
smlouvou.
Starosta obce informoval, že již nadále nebudou do případných pronájmů zahrnuty
přístupové komunikace.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru k prodeji části pozemku
p.č.156/2 o výměře 1 m2 a části p.p.č.153/3 o výměře do 15 m2 . Cena prodeje je

stanovena na 400,- Kč/m2 a podmínkou prodeje je zahrnutí předkupního práva
pro Obec Mikulov za shodnou cenu. Toto předkupní právo bude zahrnuto
v kupní smlouvě a u prodaných pozemků vyznačeno v katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemku p. Perner
p. Perner požádal o prodej části pozemku p.č.463 v k.ú. Mikulov v Krušných horách.
Dne 2. 6. 2017 proběhlo místní šetření
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru k prodeji části pozemku p.č.463
v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře 204 m2 za cenu 300,- Kč/m2.
Podmínkou prodeje bude souhlas kupujícího s umístěním okolní vodoteče na
tento pozemek v případě, že bude potřeba provést její úpravu. Součástí kupní
smlouvy bude předkupní právo pro Obec Mikulov za shodnou cenu jako je
nynější prodejní cena. Předkupní právo bude zaneseno na katastru
nemovitostí.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Přístup k objektu manž. Bárdošovi
Manželé Bárdošovi žádali o zajištění přístupu ke svému objektu č.e.78.
Na místním šetření byla se žadateli předjednána varianta odkupu části obecních
pozemků p.p.č. 159/3 a p.p.č.159/5.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru k prodeji částí pozemků v k.ú.
Mikulov v Krušných horách. Části pozemku p. č.159/3 v o výměře do 23 m2 a
části pozemku p.č.159/5 o výměře do 15 m2 za cenu 300,- Kč/m2 .
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Přístup k pozemku p. Červenková
Paní Červenková žádala o zajištění přístupu k pozemku p.č. 153/6 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách.
Starosta obce informoval o variantě oddělení části pozemku z pozemku p.č.153/3
(bez části určené k prodeji panu Chmátalovi) dle přiloženého nákresu a převedení
této oddělené části do ostatních komunikací.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení části pozemku z pozemku p.č.153/3 o
výměře cca 99 m2 a převedením této oddělené části jako ostatní komunikace.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej a pronájem pozemků p. Filip František
Při zasedání ZO dne 14.9.2016 bylo usnesením č.11/4/16 schváleno vyvěšení
záměru k prodeji části pozemku p.č.861 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře
do 44 m2 a pronájmu části pozemku p.č.861 o výměře 26 m2 . Záměry byly po
zákonnou lhůtu vyvěšeny na úřední desce.
Nikdo nepodal námitku ani neprojevil zájem. Prodej pozemku byl odložen až do
předložení geometrického plánu žadatelem.
GP zatím nebyl předložen, žádost se odkládá.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Majetkové narovnání Obec Mikulov- p.Link - p.Němec
Starosta obce seznámil s navrženými majetkovými změnami v lokalitě přístupu ke
štole Lehnschafter - komunikace přes potok, pozemky pana Markuse Linka a pana
Němce.
Obec Mikulov vypracuje Geometrický plán, který po projednání s dotčenými stranami
předloží zastupitelstvu k projednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce nemá námitek k projednávaným majetkovým změnám a
souhlasí s vypracování geometrického plánu obcí Mikulov.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemku Ing. Stehno
Ota a Klára Stehnovi žádají o prodej části pozemku p.č. 338/2 o výměře do 190 m 2 ,
části pozemku p.č. 338/14 o výměře do 20 m2 a části pozemku p.č. 340/2 o výměře
do 20 m2 , vše v k.ú. Mikulov v Krušných horách.
Jelikož o jeden z pozemků projevil zájem p. Šváb, bylo při minulém ZZO doporučeno
svolání místního šetření s tím, že Obec Mikulov zajistí zaměření stávajících hranic.
Bylo provedeno zaměření hranic pozemků a dne 2.6.2017 proběhlo místní šetření,
během kterého se p. Šváb rozhodl pro stažení své žádosti.

Ing. Ota Stehno informoval, že ze své žádosti stahuje záměr odkupu části pozemku
p.č. 340/2 a ponechává žádost na odkoupení části pozemku p.č.338/2 a části
p.p.č.338/14 v k.ú. Mikulov v Krušných horách.
Po zaměření hranic pozemků a zaměření částí pozemků k prodeji je navržen prodej
části pozemku p.č.338/2 v k.ú Mikulov v Krušných horách o výměře 157 m2 a část
pozemku p.č.338/14 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře 18 m2 . Zbývající
část pozemku p.č.338/14 bude sloučena k pozemku p.č.885/1, čímž bude změněn
na ostatní komunikaci a tím bude pozemkově zajištěn bezproblémový přístup
k objektu pro pana Švába.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru k prodeji části pozemku
p.č.338/2 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře 157 m2 a části pozemku
p.č.338/14 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře 18 m2 . ZO souhlasí, aby
zbývající část pozemku p.č. 338/14 byla spojena s pozemkem p.č. 885/1, který
je v majetku Obce Mikulov.
Hlasování: Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 2

Usnesení č. 8/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
II. Přijaté žádosti a stížnosti
Prodej pozemků Lesy ČR
Lesy ČR s.p. žádají o odprodej pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných horách
p.p.č. 250
p.p.č. 249/2
p.p.č. 273/1
p.p.č. 272/1
p.p.č. 270/1

cca 90 m2
cca 44 m2
cca 60 m2
cca 1 m2
cca 1 m2

,
,
,
,
,

p.p.č. 236/1
p.p.č. 941
p.p.č. 942/1
p.p.č. 272/3
p.p.č. 266/3

cca
cca
cca
cca

53 m2
2 m2
12 m2
50 m2
2 m2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemků a pověřuje starostu obce,
aby jednal s žadatelem o směně pozemků.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemku MUDr. Lahodná
MUDr. Jitka Lahodná žádá o prodej části pozemku p.č.841/1 v k.ú. Mikulov v
Krušných horách (oblast Nové Město) o výměře cca 563 m 2 .
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru k prodeji části pozemku p.č.
841/1 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře do 644 m2.

Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemku p. Žabka
Pan Luděk Žabka žádá o prodej části pozemku p.č. 841/1 v k.ú. Mikulov v Krušných
horách (oblast Nové Město) o výměře 272 m2.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru k prodeji části pozemku p.č.
841/1 v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře do 272 m 2.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Krušnohorský Everest
Paní Zita Henychová žádá o povolení sportovní akce Krušnohorský Everest, který by
se měl konat dne 7. 10. 2017 na slalomovém svahu Bouřňáku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním sportovní akce.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Memoriál Fanyho Stelzera
Pan Roman Jiruška žádá o povolení sportovní cyklistické akce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním sportovní akce
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Železný hasič
SDH Mikulov žádá o povolení pořádání sportovní hasičské akce Železný hasič, dne
2. 9. 2017 a žádá o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč.
Návrh usnesení
ZO obce souhlasí pořádání akce Železný hasič a souhlasí s poskytnutím
individuální dotace ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 14/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Myslivecké slavnosti
Myslivecký spolek Vápenice žádá o povolení pořádání Mysliveckých slavností, dne
26. 8. 2017 a dále žádá o poskytnutí individuální dotace 5.000,- Kč.
Návrh usnesení
ZO obce souhlasí pořádání Mysliveckých slavností a souhlasí s poskytnutím
individuální dotace ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Prodej pozemků p. Klír
Pan Zdeněk Klír žádá o prodej pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných horách
p.p.č.120/1 o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 882/2 o výměře 24 m2.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s vyvěšením záměru k prodeji celého pozemku p.č.120/1 a části
pozemku p.č.882/1 o výměře 24 m2 , obojí v k.ú. Mikulov v Krušných horách.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Samovýroba dřeva
Paní Marcela Chmátalová a Ing. Jiří Hönig žádají o povolení samovýroby dřeva.
Návrh usnesení
ZO souhlasí se samovýrobou dřeva obou žadatelů, dle podmínek stanovených
správcem lesa.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Přípojné místo vodovod. řadu
Společnost PS Projekty žádá o stanovení místa pro připojení k vodnímu řadu pro rod.
dům p. Klíra.
Starosta obce informoval, že záležitost se žadatelem řeší.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________

Zaměření pozemků
JUDr. Bc. Nikola Hönigová žádá o vytýčení hranic mezi svými pozemky a pozemky
ve vlastnictví obce Mikulov.
Starosta obce seznámil zastupitele, že se žadatelkou vstoupil v jednání. Geodetické
zaměření pro odsouhlasení hranic pozemků provede Ing. Jiří Hönig.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s provedením zaměření hranic pozemků, které provede Ing. Jiří
Hönig.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Oprava železniční tratě
Obec Moldava zaslala žádost o pomoc při řešení havarijního stavu železniční tratě
Most-Moldava.
Starosta obce informoval o stavu tratě a o jednáních, která v této souvislosti již
proběhla. V současné době se stav trati již řeší. V případě potřeby se obec Mikulov
přidá ke snaze o zprovoznění trati.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Odpuštění vodného
Ing. Jiří Cibulka žádá o odpuštění vodného z důvodu havárie potrubí ve vodojemné
šachtě.
Starosta obce vysvětlil, že obec Mikulov odpouští pouze stočné v případě
nezaviněné havárie potrubí, pokud voda nejde do kanalizační sítě.
Návrh usnesení
ZO nesouhlasí s odpuštěním vodného a požaduje jeho plnou úhradu dle
fakturace.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Prodej pozemku p. Pokorná
Paní Eva Pokorná žádá o prodej části pozemku p.č.338/8 v k.ú. Mikulov v Krušných
horách o výměře 17,5 m2.
Návrh usnesení
ZO v současné době nesouhlasí s prodejem pozemku.

Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Tlaková zkouška kanalizace
Pan Petr Hauk žádá o provedení tlakové zkoušky kanalizace na přístavbě k objektu
Na Hlavní č.p. 74, Mikulov.
Starosta obce informoval, že takovou službu obec neprovádí.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Prodej pozemku manž. Šrámkovi
Manželé Šrámkovi žádají o prodej části pozemku p.č. 333/1 v k.ú. Mikulov v
Krušných horách o výměře 140 m2 .
Starosta obce navrhuje místní šetření.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s místním šetřením a odložením žádosti.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/2/17 BYLO schváleno
III. Ostatní záležitosti chodu obce
Rozpočtové opatření č.2/2017
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č.2/2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č.2/2017
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Kontroly hospodaření
Dne 13. 4. 2017 proběhla kontrola hospodaření obce Mikulov a DSO Mikroregion
Bouřlivák za rok 2016.
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem kontroly - v obou případech bez
zjištěných závad.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2016
Starosta obce seznámil zastupitele se Závěrečným účtem Obce Mikulov za rok 2016.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku za rok 2016 s cílem dosažení věrného a
poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Návrh usnesení
Zastupitelé obce Mikulov schvalují účetní závěrku obce Mikulov IČ:00266485
sestavenou k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce
Mikulov za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Závěrečný účet obce DSO Mikroregion Bouřlivák za rok 2016
Starosta obce seznámil zastupitele se Závěrečným účtem DSO Mikroregion
Bouřlivák za rok 2016. Ten byl po zákonnou lhůtu vyvěšen na úřední desce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem DSO Mikroregion Bouřlivák
za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Volba člena finančního výboru
Vzhledem k úmrtí členky Finančního výboru paní Hany Hönigové je potřeba doplnění
stavu komise.
Navržena byla Bc. Kateřina Kondacsová
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce jmenuje do uvolněné pozice člena finanční komise Bc.
Kateřinu Kondacsovou.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Havárie na obecních objektech
V nedávné době byla provedena oprava havárie na kanalizačním svodu v obecním
domě Tržní náměstí č.p.96 a minulý týden oprava havárie na elektroinstalaci.

V budově Tržní náměstí č.p. 27 ( Obecním úřadě) byly provedeny revize na
elektroinstalaci, komínu a bleskosvodu. Zápisy mají zastupitelé k dispozici.
Starosta informoval o již provedené opravě bleskosvodu. Komín je v technicky
špatném stavu a neprošel revizí. Proto bude v kanceláři OÚ Mikulov ukončeno
vytápění krbovými kamny a bude se topit jen elektrickými přímotopy. Elektrorevize
poukázala na nedostatky, které bude třeba vyřešit. Pan Dlouhý Miloslav byl požádán
o přípravu cenové nabídky na potřebné opravy.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Veřejné osvětlení
Starosta požádal o uvolnění částky na opravu veřejného osvětlení ve výši 65.000,Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním částky 65.000,- Kč na opravu
veřejného osvětlení.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Pasport místních komunikací
Starosta obce informoval o nabídce na vypracování pasportu místních komunikací a
žádá zastupitelstvo o uvolnění částky 80.000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním částky 80.000,- Kč na vypracování
pasportu místních komunikací v obci Mikulov.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Cena vodného a stočného
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou kalkulací provozu vodovodního řadu a
kanalizace a konstatoval, že obec Mikulov již nadměrně dotuje cenu vodného a
stočného a mimo to nevytváří rezervy na obnovu sítí. Navrhuje tedy zastupitelstvu
navýšení ceny vodného na 35,- Kč/m3 bez DPH a cenu stočného na 26,-Kč/m3 bez
DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s navýšením ceny vodného na 35,Kč/m3 bez DPH a cenu stočného na 26,-Kč/m3 bez DPH. Cena je platná po
nejbližším podzimním odečtu vodoměrů v roce 2017.

Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Odstranění dřevin
Společnost ČEZ zaslala výzvu k odstranění dřevin okolo sítí el. energie.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Dětský den
Starosta obce poděkoval organizátorům dětského dne.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Opravy místních komunikací
Starosta obce informoval o průběhu lokálních oprav některých místních komunikací a
požádal zastupitelstvo o uvolnění částky 80.000,- Kč z rozpočtu obce na jejich
opravy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním částky 80.000,- Kč na lokální opravy
místních komunikací.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Objekt Tržní náměstí č.p. 99 a 111 (Modrá Hvězda)
Starosta obce informoval o dokončených prac ích na opravě elektro do spodní části
objektu, určeného pro vybudování obchodu a provedení revize. Nyní může obec
Mikulov začít se stavebními úpravami části objektu č.p.111.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Stavy účtů
KB
ČNB
ČSOB BÚ
ČSOB úvěr
PO

634.000,- Kč
161.000,- Kč
265.000,- Kč
-1.500.000,- Kč
64.000,- Kč

ZO bere na vědomí.
___________________________________________________________________
IV. Diskuse
- občané se vyjadřovali k projednávaným bodům
- dotaz na možnost svozu nádob odpadu z vrchní části obce

- dotaz na průběh jednání či vyvlastnění pozemku - paní Korda
- dotaz na jednání s církví o opravě kostela
- upozornění na nečinnost majitele pozemků nad paní Chmátalovou a nad panem
Kulhánkem - je potřeba upozornit majitele na povinnost posekání pozemků, již jsou
tam vysoké nálety.
- občané upozornili na zajištění průchodnosti na pozemku p.č. 333/1, o který žádají
manželé Šrámkovi.
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 30. 6. 2017

Ověřil:

Ladislav Filip

______________________
Jan Turek
Místostarosta

Jan Turek

Martina Brůžková

_____________________
Ing. Ota Stehno
Starosta

