Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice,
konaného dne 19. 11. 2020 od 18:00 hodin

Sp. zn: OM/0824/2020/02
Č. j. OM/0825/2020
Přítomni: (7) Slavomír Meduna, Michal Votřel, Karel Pfeifer, Adéla Štanglová, Oskar Kmoníček, Martin Pfeifer,
Kateřina Němcová
Omluveni: Josef Nentvich, Eduard Šmejdíř
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu, Mikulovice, Valčíkova 52

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 starostou obce,
který se ujal řízením zastupitelstva. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 92 odst. 1
zákona o obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mikulovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 11. 2020 do 20. 11. 2020.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7
členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod č. 1 – 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 nebyl vznesen návrh na doplnění.
Usnesení č. 214/20:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje následující program 15. zasedání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Novostavba sportovní multifunkční plochy ZŠ Mikulovice – projektová dokumentace
Změna územního plánu č. 1
Odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu MAS Železnohorský region, z. s. č.
001/2020
Právní zastoupení obce
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Rekonstrukce základní školy
Plán provedení inventur za rok 2020
Různé

Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 214/20 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu A. Štanglovou a O. Kmoníčka, zapisovatele zápisu M. Votřela. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 215/20:
Zastupitelstvo obce Mikulovice určuje ověřovateli zápisu A. Štanglovou a O. Kmoníčka a zapisovatele zápisu
určuje M. Votřela.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 215/20 bylo schváleno.

Bod č. 3 - Novostavba sportovní multifunkční plochy ZŠ Mikulovice – projektová dokumentace.
Usnesení č. 216/20:
1) Zastupitelstvo obce Mikulovice rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace na akci „Novostavba sportovní multifunkční plochy ZŠ Mikulovice“ se společností ILB
prostav s.r.o., IČO 28810180, se sídlem Na Kopci 316, Mikulovice za cenu 102. 850,-Kč.
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá uzavřít smlouvu o dílo dle výroku 1.
Z: starosta obce
T: 30. 11. 2020
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 216/20 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Změna územního plánu č. 1
Usnesení č. 217/20:
1) Zastupitelstvo obce Mikulovice potvrzuje ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice se
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a Politikou územního rozvoje České
republiky, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 217/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 218/20:
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje, v souladu s ustanovením $ 54 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí
o námitkách ke Změně č 1 Územního plánu Mikulovice uvedený v odůvodnění Změny č. 1 Územního
plánu Mikulovice v kapitole L) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodněni.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 218/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 219/20:
3) Zastupitelstvo obce Mikulovice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence Územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu
Mikulovice.

Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 219/20 bylo schváleno.

Bod č. 5 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu MAS Železnohorský region, z.
s. č. 001/2020.
Usnesení č. 220/20:
Zastupitelstvo obce Mikulovice bere na vědomí odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestičního grantu
z rozpočtu MAS Železnohorský region, z. s. č. 001/2020.

Bod č. 6 - Právní zastoupení obce.
Usnesení č. 221/20:
1) Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje smlouvu o právní pomoci a zastoupení s Advokátní kanceláří
Jelínek & Partneři s.r.o., IČ: 28782917, se sídlem: Pardubice, Dražkovice 181 zastoupené jednatelem
JUDr. Pavlem Jelínkem, PhD.
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá uzavřít smlouvu dle výroku 1.
Z: starosta obce
T: 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 221/20 bylo schváleno.
Bod č. 7 - OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 222/20:
1) Zastupitelstvo obce Mikulovice ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 222/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 223/20:
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Výsledek hlasování:
Pro:

6 (S. Meduna, M. Votřel, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

1 (A. Štanglová)

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 223/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 224/20:
3) Zastupitelstvo obce Mikulovice ruší Zásady pro sběr a svoz odpadu v obci Mikulovice schválené dne
17.12. 2018 usnesením č. 55/18 a pověřuje OÚ Mikulovice aktualizací těchto zásad dle aktuální
potřeby.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 224/20 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Rekonstrukce základní školy
Starosta obce informoval o záměru rekonstrukce základní školy. Ta se bude týkat opravy obvodového pláště
zateplením, výměny oken a střechy, rekonstrukce půdních prostor, kde vzniknou odborné učebny a klubovny.
Stavební akce proběhne za předpokladu přidělení dotace z MF ČR, žádost o dotaci je třeba podat v únoru r. 2021.
Starosta obce poptá a na základě výsledku objedná poskytovatele administrace veřejné zakázky na zhotovení
projektové dokumentace a realizace stavebních prací, na administrátora zajištění dotace z MF ČR a na
vypracování studie proveditelnosti díla. Následně bude předloženo zastupitelstvu k projednání vyhlášení
výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace a realizace stavebních prací a jeho vyhodnocení.
Usnesení č. 225/20:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje provedení rekonstrukce základní školy.

Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 225/20 bylo schváleno.

Bod č. 9 - Plán provedení inventur na rok 2020
Usnesení č. 226/20:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení inventarizační a likvidační komise.
Výsledek hlasování:
Pro:

7 (S. Meduna, M. Votřel, A. Štanglová, K. Němcová, O. Kmoníček, K. Pfeifer, M. Pfeifer)

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 226/20 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
-

-

-

-

Starosta S. Meduna podal informaci o zajištění sjezdu z obecního chodníku na pozemek paní Kynclové.
Ta požádala o opravu celého chodníku a neumožnila pracovníkům obce zrealizovat sjezd.
Z řad veřejnosti byl učiněn dotaz v jaké fázi je zajištění bezpečnosti v ulici V Zahradách. Starosta S.
Meduna informoval o jednání s projekčními kancelářemi ve věci zpracování projektové dokumentace na
budování nového chodníku a kanalizace. Dosud ale není písemné vyjádření vlastníků sousedních parcel
o poskytnutí součinnosti při realizaci stavebních prací. Starosta sdělil, že do 31. 12. 2020 zajistí vyjádření
dotčených osob.
Dále byla vznesena připomínka na blikající lampu veřejného osvětlení. Starosta zajistí opravu.
Místostarosta M. Votřel upozornil, že s hlášením závad se mohou občané obracet na zástupce obce
kdykoliv telefonicky, mailem nebo přes portál hlášení závad na internetových stránkách obce.
Z řad veřejnosti F. Valenta upozornil na parkování vozidel na chodníku podél silnice ke kostelu a požádal
o zabezpečení návrhu bezpečnostních opatření provozu na silnici v Blatě, stejně tak, jako J. Nentvich
požádal mailem o zajištění bezpečnosti na silnici vedoucí ke kostelu.
K. Pfeifer se dotázal, jak je řešena oprava křižovatky na Devotyho ulici. Starosta sdělil, že již je v kontaktu
s dopravní policií a odborem dopravy magistrátu města Pardubice a budou činěna potřebná opatření a
následně oprava.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 2020
Zapisovatel:

Michal Votřel……………………………

Ověřovatelé:

Adéla Štanglová………………………..

dne ........................

Oskar Kmoníček………………………..

dne .........................

Slavomír Meduna …………………….

dne .........................

Starosta:

