Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle z. č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Souhrnné usnesení
č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Mikulov
konaného dne 17. 12. 2018
_______________________________________________________________
I. ZO schvaluje usnesení č.:
1/6/18 ZO Mikulov schvaluje navržený program jednání
2/6/18 ZO Mikulov schvaluje ověřovatele zápisu
3/6/18 ZO Mikulov schvaluje pronájem části pozemku parc.č 861/8 o výměře 26 m2 panu
xxx dle přiloženého nákresu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců bez udání
důvodu oboustranně. Žadatel bude vyzván k podpisu nájemní smlouvy. Pokud nebude
nájemní smlouva do 30 dní od výzvy uzavřena, bude nájem považován za neuzavřený.
4/6/18 ZO Mikulov schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 658/1, k.ú. Mlýny – část
oplocení ČOV dle nákresu společnosti Krušnohorská důlní, o.p.s., pro umístění reklamního
poutače na štolu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců bez udání důvodu
oboustranně za nájemné 2.000 Kč ročně. Žadatel bude vyzván k podpisu nájemní smlouvy.
Pokud nebude nájemní smlouva do 30 dní od výzvy uzavřena, bude pronájem považován za
neuzavřený.
5/6/18 ZO Mikulov po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle ust. 84 odst. 2
písm. b) zákona o obcích tak, jak byl navržen. Závaznými ukazateli je paragraf dle rozpočtové
skladby.
7/6/18 ZO Mikulov schvaluje zpětný odkup na obec části pozemku parc. č. 974, k.ú. Mikulov
o výměře 15 m2 dle přiloženého GP, za celkovou kupní cenu 1 Kč.
8/6/18 ZO Mikulov schvaluje pro sezónu 2018/2019 pronájem pozemků ve vlastnictví obce
lyžařskému areálu společnosti SCB, o.p.s. za částku 50 tis. Kč, na základě obsahově shodné
smlouvy jako pro sezónu 2017/2018. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
9/6/18 ZO Mikulov schvaluje pro sezónu 2018/2019 smlouvu o spolupráci při organizaci
parkování automobilů na vybraných plochách obce – SCB, o.p.s., na základě shodné smlouvy
obsahově jako pro sezónu 2017/2018, tj. 2000 Kč za 1 lyžoden. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
10/6/18 ZO Mikulov schvaluje DPP pro paní Vendulu Deutschu ohledně správy webových
stránek obce.
11/6/18 ZO Mikulov uděluje souhlas se stavbou „TP-Mikulov, Růžová, ppč. 396/2“
společnosti ENPRO Energo s.r.o.
12/6/18 ZO Mikulov souhlasí s vydáním rozhodnutí povolení zvláštního užívání k umístění
sítí do vozovky pro stavbu „TP-Mikulov, Růžová, ppč. 396/2, k.ú. Mikulov v K.h.“
13/6/18 ZO Mikulov souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy se společností ENPRO Energo
s.r.o. k projektu stavby „TP-Mikulov, Růžová, ppč. 396/2 – nové odběrné místo“.
14/6/18 ZO Mikulov schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB k projektu IE-124005637(P 9457) TP –Mikulov, K Nádraží kabelizace NN se společností ENERGON Dobříš
s.r.o.

15/6/18 ZO Mikulov souhlasí s konáním sportovních akcí dle žádosti, a to Krušnohorské
třicítky ve dnech 12.- 13.01.2019 a Memoriálu Radky Máchové ve dnech 19.-20.01.2019
pořádaných TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, s tím, že musí pořadatel označit a sdělit
odpovědnou osobu za konání akcí včetně jejího kontaktního mobilního čísla a pořadatel je
povinen po sportovních akcích uklidit.
16/6/18 ZO Mikulov po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6.
17/6/18 ZO Mikulov po projednání vydává obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018 o stanovení
poplatku za komunální odpad a souhlasí s podpisem dodatku s navýšením plateb ke smlouvě
se společností Marius Pedersen a.s. dle předloženého ceníku.
18/6/18 ZO Mikulov souhlasí s prodloužením smlouvy s lesním hospodářem na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců bez udání důvodu pro obě strany.
19/6/18 ZO Mikulov pověřuje lesního hospodáře rozhodováním o udělení souhlasu se
samovýrobou dřeva z obecních lesů za úplatu dle ceníku, a to jak pro trvale žijící obyvatele
tak pro chataře.
20/6/18 ZO Mikulov souhlasí s navrženými Pravidly pro čerpání daru pro seniory obce
Mikulov na rok 2019.
21/6/18 ZO Mikulov souhlasí s navrženými Pravidly pro čerpání finančního příspěvku na
zájmové aktivity dětí na školní rok 2018/2019.
22/6/18 ZO Mikulov schvaluje vypovězení smlouvy s Městskou policií Košťany a uděluje
starostovi souhlas smlouvu platně vypovědět
23/6/18 ZO zřizuje dvě komise, a to kulturně-sportovní komisi složenou ze zastupitelů
K.Guillebotové, V.Deutschy, R.Fričla, M.Pošty a právně-technickou komisi složenou ze
zastupitelů N.Hönigové, P.Vilta, V.Lose, S.Němce a M. Pošty.

II. ZO neschvaluje usnesení č.:
6/6/18 ZO Mikulov schvaluje zpětný odkup na obec části pozemku parc. č 974, k.ú. Mikulov
v K. h. o výměře 15 m2 dle přiloženého GP, za cenu 300 Kč za 1 m2. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podepsání příslušné kupní smlouvy po udělení souhlasu s dělením
daného pozemku Městským úřadem v Duchcově. Náklady na správní poplatek pro povolení
vkladu do katastru nemovitostí nese prodávající.

III. ZO bere na vědomí:
- ZO Mikulov bere na vědomí, že pan xxx bude kontaktovat pana Linka za účelem uzavření
majetkového narovnání s panem Linkem.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření k žádosti o odkoupení
pozemku parc.č. 273/3, k.ú. Mikulov v K.h.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření k žádosti o odkoupení části
pozemku parc.č. 638/9, k.ú. Mikulov v K.h.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření k žádosti o odkoupení
pozemku parc. č. 101/3 a části pozemku parc. č. 843/2, cca 88 m2, k.ú. Mikulov v K.h.
- ZO Mikulov bere na vědomí Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že bude svoláno místní
šetření k žádosti o odkoupení části pozemku parc.č. 8/2, cca 123 m2, k.ú. Mikulov v K.h.
- ZO Mikulov bere na vědomí, Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že bude svoláno místní
šetření k žádosti o odkoupení části pozemku parc.č. 844/1, cca 74 m2, k.ú. Mikulov v K.h.

- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude vyvěšen záměr pronájmu pozemku parc.č. 333/8 cca.
30 m2 a bude svoláno místní šetření.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření k žádosti o odkoupení části
pozemku parc.č. 118/1 do cca. 10 m2 a pozemku parc.č. 884 do cca. 13 m2, vše v k.ú.
Mikulov v K.h.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření za účelem projednání poplatků
za zábor veřejného prostranství se společností ENGIE Services a.s., pro stavbu TP-VN
106283, Nové Město – Mikulov –kVN 22kV.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že bude svoláno místní šetření k žádosti o pronájem pozemku
parc. č. 841/1, k.ú. Mikulov v K.h. žadatele TJ LOKOMOTIVA TEPLICE.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že starosta bude kontaktovat oblastní správu toků Lesů České
republiky, s.p., za účelem řešení vymílání navazujících pozemků u paní xxx a návazně bude
svoláno místní šetření.
- ZO Mikulov bere na vědomí, zprávu finančního výboru včetně doplňujících informací.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že dojde ke zjištění nabídek od poskytovatelů internetových
služeb pro obec.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že dojde ke zjištění nabídek od poskytovatelů internetových
služeb pro obec.
- ZO Mikulov bere na vědomí, že dojde k vyvěšení záměru prodeje hasičské Avie
- ZO Mikulov bere na vědomí, změnu kultury části pozemku dle žádosti paní xxx a pana xxx
z louky na ostatní komunikaci.
- ZO Mikulov bere na vědomí, stavy účtů obce k datu 17. 12. 2018

Ing. Stanislav Němec v.r.
Starosta

Neupravený dokument je v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí na obecním úřadu.

