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Usnesení č. 2
Zustupilelýlo obce MikuloviL'e.jmenuje punu R. I]áňu
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Usnesení č. -1
ob.'?| ubt' se zúčustnilVulné hromady spoLečnosti VuK Pardubice'
Zuslupile!stvo obce polěřuje Ing. ,IoseÍ(! Nentýiťhu, sÍ.!foslu
u. s., r roce 2Al8,f:
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Usnesení t\' 4
ZustupiÍelstlo obce Miku!ovice schvaluje smkluvu o posk1'tnut!
Slotlkol,skélto 282!,530 02 Pardubice, ýe ýiši 5'()()0,'Rč'
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Usnesení č. 5
Zastupilelst:,oobceMikuloviteschvalu.jeodpispohteúvk1,vptnéýšinúiemcufu,tuýRtuíěč.p.95.,Iedniseočtisíku.1x
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Usnesení č. 6
Zu'ýupitelstvo obce Mikulovice 'jmenuje komisi pro v.í'běrové řízenína dodutatele ,,()prava míýnich komunikací u chodníku
Míkulovice" pana PJbiferc K., Bthiu R', Klosot,ou E.
Zastupi1elsíýo obca pověřu'je komisi výběrcntJircm, keré butlou |'!třlz'ťlr'|' do se?,n(ntu možnýclt doduvtttelu c osloyen.l k
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Usnesení č. 7
Zaýupihelýýo obce Mikuknite
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provdení rekonýrukcc u oPlu1,-|.pamútníku obětem světolé vólk1'v Mikulovi<:fuh a
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Usnesení č. 8
ZasÍuphelstvo obce Mikuloýice schýqlu.je odpis pohlcdávk.y't, plnt! výši zu plutbu obůlu tlitěte. .Ietlni
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Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje Smlouvu o díIo č. 01/2013 nezi objednulelem obeí Mikulovice, Valčíkova52,5-]í) 02
Pardubice c zhotoyitelcm ing' Rudimcm Loukltou na rozšířenísÍutlie ntilrhu chodníku u oplnění techniL:ké iýustruktur.v v ulici
V Zuhra ách. ('enu z.u dílo 18 ]00'- bez DPH.
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Usnesení č. 1l)
zuý.upiÍel'týo ohce Mikuklvice s ch t, u l u.i e přiýoupeni obt:e Mikuklt'icc tlo Sdružení mísŤltich sarnospráv (\R na uikkttlě s 16 a
$ liJ rl,/st 2 pi\ffi. L,zlikonu o ohtíth č. 12t]/2()00 sb., ve xněni poz ějších předpisu tt č:L -] Stanov Sdruženi ntislnich s(mosprúý
t'eút re7uhlik.y ú ukli.hi ýnnJýoýi ob<:e t.yplněni příslušnépřihlnšk.t' a 'její i'uslútti spolu s títnto usnesením na utlresu sidlu
St!ruženi míýníchsamoqttúv C'R, o to ve lhutě 'jednoho tidne od.iadnriní z'ttstu1liÍelstl'a obce.
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Usnesení č. 11
zasÍupiÍelstýo obce Mikuktice schvaluje

,,

Zprúvu o uplutřtov ní územníltopltinu Mikulot,i<:e 2017",
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Usnesení č. ]2
Zas1upiÍelstvo obce Mikulovite schvcluje kzndní lJ Ldb(ý ý termútu t\erlen až ?,tiří 20113 ve spor't'ovnint ureálu Mikulovit:e.
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Usnesení č. I3
Zustupilelstvo obce Mikukwice sthvaLuje fe!]istluci spzrt0ý,1ě turis'ti<:ktho kluhu Mikuklt,ice u schvaluje poskytnutí daru na
činnost ý roce 20] 8 v čtistce 5 000,-Kč'
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UsnesenÍ č. ] 4
ZustupiÍelstýo obce Mikuklvice schvulu,je núkup svtti,ového Prostře ku * Multicur p roce 20l8 z vlastnk:h Jincnčních
prostřadkť! i ý případě neobdržení dotuce. '\1unov4je kontisi pro v.ýhěr dodlratele ve sločení_ Předsetl.! M. Prušek' člen S.
Me tluna a E. Šmejttíř.

Z: M. Prušek
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Usnesení č. I5
zustupiÍelstýo obce Mikulovbe schl,alu'je úpruvu roz]ločtu, rozPočloll ol1qtření č' 1/20l

!]

()bce Mikulovk:e.
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Usnesení č. l6
Zastupitclstýo obce Mikukpice scltvaluje Smlouvu o z'řízení věcnéln břcntene č.99()0()73/1/2018 mezi obcí Mikulovice, Valčíkova

Kuchtou a Miladou Rezlerovou spočívojícít právu zřítlit a rloý,io|'al na služehném PQ7emku Pl'lnúrenské zaříz,cní _ P' p.
275/25 Martin H.y-tu. I/hruda se stunovu'je
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Usneseni č. ] 7
zas1upitelstýl) obce Miku!oviL:e sthvuluje ,,L/eřejnosprrivttí smbuýu o lrlsk!-tnuti ofur:c na nákup literuÍury' o uýměnného
regionu Pardubice v roce 20l8 ntezj obcí
lbntlu knihoven re1;ionu" nu nákup lileniun' do lýtněnntho /bnrlu knihoven
Mikuknice a Krujskou knihovtttlu Purdubice' Schwluje posk.ttttout Pro roli 20J 8 přisPěýek na núkup nové literatury do
vlměnného kniž.ttíhofbndu obcí v čústce5000,'Kč'
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Usnesení č. 18
Zustupitelstt'o obce Mikulovice schvaluje nijennÍ sntlouvtt nu pronijent čásŤi 1lozentkol'é plrcel1- č'(ý2 k' ú' Bk!Ío oýQ!fií pk'chu ýe
ýýměře ó0 m2 nez'i vlus1níkem společn7stí'!'elekomunikaca Pardubice, s,r.o' se sirllent Í}luto 7ó a nújemcen obcí Mikulovice,

Va!číkoya52.
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Panlubice zu t] 7ó0 Kč/kalendiřni rok
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