Obec M iku lov
Z á p i s č. 3/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov,
které se uskutečnilo dne 11. 9. 2017 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov
v zasedací místnosti.
_____________________________________________________________
Přítomno: 6 členů zastupitelstva / viz. prezence /
Nepřítomno: P.Fischer, M.Brůžková, L.Filip
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 Ing. J. Höniga a V. Brůžka 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
Brůžka, zapisovatelem Jana Turka.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Ing. Jiřího

Höniga

a

Václava

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/17 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola usnesení z minulých ZZO
Prodej pozemku p.Chmátal
Prodej pozemku p.Perner
Prodej pozemku Ing.Stehno
Prodej pozemku MUDr. Lahodná
Prodej pozemku manž.Bárdošovi
Prodej pozemku p.Klír
Prodej pozemku p.Žabka
Prodej pozemku p.Filip
Vytýčení hranic pozemku JUDr. Bc. Hönigová
Majetkové vyrovnání
Přístup k pozemku p.Červenková

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

Prodej pozemku man. Šrámkovi
Přijaté žádosti a stížnosti
Prodej pozemku Lesy ČR
Pronájem pozemku p.Podzimková
Prodej pozemku p.Figa
Pronájem pozemku p.Otcová
Prodej pozemku p.Nováčková
Sponzorský dar Krušnohorská důlní o.p.s.
Zrušení věc. břemene p.Jirkalová
Ostatní záležitosti chodu obce
Rozpočtová změna 3/2017
Majetkové vyrovnání p.Tůma
Požární řád obce
Revize spalinových cest
Poděkování obce Moldava
Návrh smlouvy s HZS ÚK
Ostatní záležitosti chodu obce
Diskuse, závěr

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

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/3/17 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.
Záměr k prodeji byl schválen ZO dne 30. 6. 2017 usnesením č.3/2/17 a byl vyvěšen
po zákonnou lhůtu na úřední desce. Nikdo další neprojevil zájem ani nepodal
námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.153/3 o výměře 15 m2
a část p.p.č. 156/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Mikulov v Krušných horách za cenu
400,- Kč/m2. Před prodejem části pozemku p.č. 153/3 a části p.p.č. 156/2
předloží žadatel geometrický plán ke schválení na Obecní úřad Mikulov.
Následně musí být oddělení těchto pozemků schváleno stavebním úřadem
v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/3/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________

Prodej pozemku p. Perner
p. Martin Perner požádal o prodej části pozemku p.č.463 v k.ú. Mikulov v Krušných
horách.
Dne 2. 6. 2017 proběhlo místní šetření. Záměr k prodeji byl schválen ZO dne 30. 6.
2017 usnesením č.4/2/17. Záměr k prodeji byl po zákonnou lhůtu vyvěšen na úřední
desce. Nikdo další neprojevil zájem ani nepodal námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 463 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách o výměře do 204 m2 za cenu 300,- Kč/m². Před prodejem
části pozemku p.č. 463 předloží žadatel geometrický plán ke schválení na
Obecní úřad Mikulov. Následně musí být oddělení tohoto pozemku schváleno
stavebním úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemku Ing. Stehno
Ing. Ota a Klára Stehnovi žádají o prodej části pozemku p.č. 338/2 o výměře do 190
m2, 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 svoláno 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.
Záměr k prodeji pozemků byl schválen dne 30. 6. 2017 usnesením č. 8/2/17 a byl
vyvěšen po zákonnou lhůtu na úřední desce. Nikdo další neprojevil zájem ani
nepodal námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 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 na základě návrhu GP 565-152/2017 za cenu

300,- Kč/m2 . Před prodejem částí pozemků musí být oddělení těchto pozemků
schváleno stavebním úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 5/3/17 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 .
Záměr k prodeji byl schválen ZO dne 30. 6. 2017 usnesením č.10/2/2017 a byl
vyvěšen po zákonnou lhůtu na úřední desce. Nikdo další neprojevil zájem ani
nepodal námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 841/1 v k.ú.
Mikulov v Krušných horách (po oddělení p.p.č. 841/15) o výměře 563 m2 na
základě návrhu GP 563-113/2017 za cenu 300,- Kč/m2 . Před prodejem části
pozemku p.č. 841/1 musí být oddělení tohoto pozemku schváleno stavebním
úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/3/17 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.č. 159/3 a p.p.č.159/5.
ZO schválilo vyvěšení záměru k prodeji pozemků dne 30. 6. 2017 usnesením č.
5/2/17. Záměr k prodeji byl po zákonnou lhůtu vyvěšen na úřední desce. Nikdo další
neprojevil zájem ani nepodal námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných
horách. Části pozemku p. č.159/3 v o výměře 21 m2 a části pozemku p.č.159/5
o výměře 15 m2 za cenu 300,- Kč/m2 (po oddělení p.p.č. 159/7) na základě GP č.
562-7173/2017. Před prodejem výše uvedených částí pozemků musí být
oddělení těchto pozemků schváleno stavebním úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/3/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Prodej pozemků p. Klír
Pan Zdeněk Klír žádá o prodej částí 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.

Vyvěšení záměru k prodeji bylo schváleno ZO dne 30. 6. 2017 usnesením č.16/2/17
a bylo po zákonnou lhůtu vyvěšeno na úřední desce.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č.120/1 o výměře 13 m2 (jelikož skutečná
výměra pozemku nesouhlasí s údajem z KN, bude provedeno zaměření
pozemku a na základě tohoto bude určena prodejní cena) a části pozemku
p.č.882/1 o výměře 24 m2 , obojí v k. ú. Mikulov v Krušných za cenu 300,- Kč/m2 .
Před prodejem části pozemku výše uvedeného předloží žadatel geometrický
plán ke schválení na Obecní úřad Mikulov. Následně musí být oddělení tohoto
pozemku schváleno stavebním úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/17 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.
Vyvěšení záměru k prodeji bylo schváleno dne 30. 6. 2017 usnesením č. 11/2/17.
Nikdo další neprojevil zájem ani nepodal námitku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 841/1 v k.ú.
Mikulov v Krušných horách o výměře 272 m2. Před prodejem části pozemku
p.č. 841/1 předloží žadatel geometrický plán ke schválení na Obecní úřad
Mikulov. Následně musí být oddělení tohoto pozemku schváleno stavebním
úřadem v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/3/17 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 p.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.
Žadatel dodal návrh Geometrický plán č. 557-17174/2017 – s výměrou 51m²
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č.861 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách o výměře do 44 m² po přepracování GP za cenu 300,Kč/m2.

Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Zaměření pozemků
JUDr. Bc. Nikola Hönigová žádá o vytýčení hranic mezi svými pozemky a pozemky
ve vlastnictví obce Mikulov.
Usnesením č.18/2/17 ze dne 30. 6. 2017 byl pověřen zpracováním vytýčení hranic
geodet Ing. Jiří Hönig.
Starosta obce navrhuje svolání schůzky s vlastníky dotčených pozemků. Starosta
obce navrhuje termín 22. 9. 2017 v 16:00 hod.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Majetkové narovnání Obec Mikulov- p.Link - p.Němec
Na minulém ZZO 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 nechala vypracovat vytýčení hranic pozemků s návrhem směn a
prodeje pozemků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemků v k.ú.
Mikulov v Krušných horách:
p.p.č.257 o výměře 49 m2 ,
p.p.č. 266/2 o výměře 117 m2
část p.p.č. 245/1 o výměře 28 m2
Hlasování: Pro 6
Usnesení č.

Proti 0

Zdrželi se 0

11/3/17 BYLO schváleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných
horách:
část p.p.č. 245/5 o výměře 28 m2
část p.p.č. 256/3 o výměře 93 m2
část p.p.č. 256/3 o výměře 25 m2
Hlasování: Pro 6
Usnesení č.

Proti 0

Zdrželi se 0

12/3/17 BYLO schváleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru k prodeji pozemků v k.ú.
Mikulov v Krušných horách:

část p.p.č. 256/1 o výměře 25 + 93 m2
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/3/17 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.
Na minulém ZZO 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, což bylo
usnesením č.6/1/17 schváleno.
Obec nechá vypracovat GP.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Prodej pozemku manželé Šrámkovi
Manželé Šrámkovi žádají o prodej části pozemku p.č. 333/1 v k.ú. Mikulov v
Krušných horách o výměře 140 m2 .
Při minulém ZO bylo navrženo svolání místního šetření, které zatím nebylo svoláno.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
II. Přijaté žádosti a stížnosti
Prodej pozemků Lesy ČR, Lesní správa Litvínov
Lesy ČR s.p. žádají o odprodej pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných horách
p.p.č. 732/1
p.p.č. 786
p.p.č. 924
p.p.č. 926

2761 m2 ,
5665 m2 ,
827 m2 ,
733 m2

p.p.č. 735/2
p.p.č. 735/3
p.p.č. 925

1054 m2
1849 m2
757 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. 14/3/17 BYLO schváleno.
___________________________________________________________________
Pronájem pozemku paní Podzimková
Paní Anna Podzimková žádá o prodloužení pronájmu části pozemku p.p.č.333/8 o
výměře 30 m2 .

Návrh usnesení
ZO obce souhlasí s vyvěšením záměru k pronájmu části pozemku p.č. 333/8
v k.ú. Mikulov v Krušných horách o výměře 30 m2 .
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Prodej pozemku p.Figa
Pan Josef Figa žádá o prodej pozemků v k.ú. Mikulov v Krušných horách, část
p.p.č.118/1 o výměře cca 10 m2 a část p.p.č.884 o výměře cca 13 m2.
Návrh usnesení
ZO nesouhlasí s prodejem pozemků a požaduje, aby před projednáním této
žádosti bylo nejdříve provedeno upřesnění a odsouhlasení hranic pozemků
okolo vodojemu.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Pronájem pozemku paní Otcová
Paní Michala Otcová žádá o prodloužení pronájmu části pozemku p.p.č. 897/7 a části
p.p.č.153/1.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s vyvěšením záměru k pronájmu části pozemku p.p.č. 897/7 o
výměře 46 m2 a části p.p.č.153/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Mikulov v Krušných
horách, na období 1 roku.
Hlasování: Pro 5

Proti 1

Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Prodej pozemku paní Nováčková
Paní Vlasta Nováčková žádá o prodej části pozemku p.č.841/1 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách o výměře 168 m2 .
Záměr k prodeji byl schválen dne 27.6.2016 usnesením č. 4/3/16. Záměr byl po
zákonnou lhůtu vyvěšen na úřední desce a nikdo jiný neprojevil zájem.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.841/1 o výměře 168 m 2 v k.ú.
Mikulov v Krušných horách za cenu 300,- Kč/m2 . Před prodejem části pozemku
p.č. 841/1 předloží žadatel geometrický plán ke schválení zastupitelstvu.

Následně musí být oddělení tohoto pozemku schváleno stavebním úřadem
v Duchcově.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Krušnohorská důlní o.p.s.
Pan Pavel Chaloupka žádá za společnost Krušnohorská důlní, o.p.s. o sponzorský
dar na pořádání akce Hornický den 2017, který se bude konat 21. 10. 2017.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 10.000,-Kč
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Zrušení věcného břemene
Paní Miroslava Jirkalová žádá o zrušení věcného břemena na pozemku p.č.108/1,
které je na něm uloženo ve prospěch obce Mikulov.
Jelikož toto věcné břemeno je v současné době již bezpředmětné, navrhuje starosta
obce jeho zrušení.
Návrh usnesení
ZO souhlasí se zrušením věcného břemene z pozemku p.č.108/1 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
III. Ostatní záležitosti chodu obce
Rozpočtové opatření č.3/2017
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č.3 /2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č.3/2017
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________

Zaměření budovy p.Tůma
p.Vilt dodal podklady pro vypracování GP u objektu p.Tůmy - řešení majetkových
vypořádání.
Starosta obce navrhuje vyřízení této záležitosti po vyřízení okolních majetkových
vyrovnání. (p.Link-Obec Mikulov)
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Kontrola pitné vody
Starosta obce seznámil zastupitele s protokolem o kontrole pitné vody provedené
KHS.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Obecně závazná vyhláška - požární řád
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 Požární řád.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 Požární řád.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Revize spalinových cest
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem revize spalinových cest v budově
č.p. 27. Do odstranění závad se v budově nesmí používat topidla na tuhá paliva.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Poděkování obce Moldava
Obec Moldava zaslala poděkování za podporu v řešení zprůjezdnění železniční trati
Most-Moldava a představilo plány na obnovení provozu trati do SRN.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Smlouva s HZS ÚK
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy na umístění koncového prvku
varování, na základě které bude provedena výměna poplachové sirény.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou smlouvou na umístění koncového
prvku varování.

Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Obnova veřejného osvětlení
Starosta seznámil přítomné s provedenou výměnou cca 30 ks svítidel veřejného
osvětlení a s natřením sloupů.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________
Pravidla pro čerpání finančního příspěvku na zájmové aktivity dětí.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem znění pravidel pro čerpání finančního
příspěvku na zájmové aktivity dětí na školní rok 2017/2018.
Pravidla obsahují podmínky, za kterých bude příspěvek vyplacen a formulář, na
kterém musí být o příspěvek zažádáno. Pravidla vč. formuláře jsou uvedeny na
webových stránkách obce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním Pravidel pro čerpání finančního
příspěvku na zájmové aktivity dětí na školní rok 2017/2018 a souhlasí s
uvolněním částky ve výši 1.500,- Kč na jedno dítě.
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Inventarizační komise
Starosta navrhl jmenování členů inventarizační komise ve složení:
Ing.Ota Stehno, Jan Turek, Jaroslava Sanitriková a členové Finančního výboru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými členy inventarizační komise ve
složení:
Ing.Ota Stehno, Jan Turek, Jaroslava Sanitriková a členové Finančního výboru
Hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/3/17 BYLO schváleno
___________________________________________________________________
Oprava místních komunikací
Starosta obce informoval o provedených opravách komunikací a informoval o
plánované úpravě povrchu pro stání osobních vozidel před objektem budovy č.p.96.
ZO bere na vědomí
___________________________________________________________________

Stavy účtů
KB
ČNB
ČSOB BÚ
ČSOB úvěr
PO

532.386,- Kč
161.918,- Kč
231.824,- Kč
- 1. 470.000,- Kč
29.643,- Kč

ZO bere na vědomí.
___________________________________________________________________
IV. Diskuse
- občané se vyjadřovali k projednávaným bodům
- paní Bukačová se dotázala na opravu kostela - do konce září by měla proběhnout
schůzka se zástupci kostela.
- dotaz na měření rychlosti v obci - v září bude opět zvýšena četnost měření.
- dotaz na zprůjezdnění cesty k chatám. Starosta informoval, že bratři Haincovi
nesouhlasí s navrženou dohodou na směnu pozemků. Starosta informoval, že se
pokusí navrhnout kompromisní řešení paní Korda a bratrům Haincovým.
- dotaz na umístění značky zákaz vjezdu směrem do „Údolíčka“ - bude projednáno s
projektantem
- dotaz na umístění zrcadla na křižovatku u p.Kulhánka - bude projednáno s
projektantem
- dotaz na zimní údržbu komunikací
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 11. 9. 2017

Ověřil:

Ing. Jiří Hönig

______________________
Jan Turek
Místostarosta

Jan Turek

Václav Brůžek

_____________________
Ing. Ota Stehno
Starosta

