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ZAPIS ZE ZASEDANI
,

OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
v

V MIKULCI

Dne: 18.12.2013

Přítomni:

ing. Dvořák Josef
Málková Jana
Bandasová Ludmila
Kredvík Pavel
Havlíková Anna
Šlesinger Miroslav
Neděla Jaroslav

Program jednání obecního zastupitelstva

1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Schválení Rozpočtu obce Mikuleč na rok 2014

3)

Cena vodného na rok 2014

4)

Prodej pozemků - p. Šváb

5)

Vyhláška o odpadech

6)

Obecní památka - vyhlášení

7)

Příkaz k inventarizaci

8)

Diskuze

Zahájení zasedání: v 17: 05 hodin
Ukončení zasedání: v 18: 20 hodin

1}

Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo obce určilo pro dnešní zasedání ověřovateli
pí. Havlíkovou Annu a p. Nedělu Jaroslava

zápisu

Hlasování: pro - 7, proti - O, zdržel se - O
2}

Schválení Rozpočtu obce Mikuleč na rok 2014
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce
Mikuleč na r. 2014. Návrh tohoto rozpočtu byl zveřejněn na úřední
desce obce. Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a rozhodlo se
jej schválit.
Hlasování:

pro-7, proti-O, zdržel se-O

3)

Cena vodného na rok 2014
Starosta obce seznámil zastupitele s cenou vodného na rok 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí cenu vodného pro rok 2014 ve výši 32
Kč/ I.

4}

Prodej pozemku - p. Svab
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost p. Františka Švába
na nákup pozemku parc.č. 429/42, 429/25 + 429/23 v k.ú Mikuleč za
celkovou cenu 850.000,-- Kč. Zastupitelstvo o prodejem souhlasí a
pověřuje starostu obce se zajištěním úkonu potřebných k prodeji
pozemku.

o

Hlasování:

S}

v,

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Vyhláška o odpadech
Zastupitelstvo obce projednalo a tímto schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce Mikuleč o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu Č. 1/2013. Tato vyhláška stanovuje poplatek za
svoz odpadu ve výši 600 Kč/ občana.
Hlasování:

pro-7, proti-O, zdržel se-O

6)

Obecní památka - vyhlášení
Zastupitelstvo obce Mikuleč prohlašuje budovu bývalé fary (stavba
s č.p. 30, na stavební parcele č. 222)) za památku místního významu.
Zdůvodnéní: Mikulečská fara byla dle místní německé kroniky
postavena na místě starší stavby v letech 1913-1914 za působení
faráře Josefa Honka. Jedná se post-secesní jednopatrovou stavbu, jež
nese četné výzdobné prvky exteriéru i interiéru. Fasádu zdobí kromě
štukového členění štítu a rámování oken také reliéf s motivem
Madony s dítětem, který je vytvořen z umělého kamene. V interiéru
byly dochovány původní dveře a vstupní zárubně, většina podlah a
rovněž fragmenty nástěnné výzdoby, která byla v rámci poslední
rekonstrukce částečně rekonstruována. Podle tří dochovaných
exemplářů došlo i k mírně upravené rekonstrukci dřevěných
špaletových oken. Přes výměnu střešní krytiny v prvním desetiletí
21.století si exteriér budovy uchoval svůj původní ráz. Rovněž
v interiéru byly provedeny minimální stavební úpravy a byla tak
zachována původní dispozice. Stavba je svým umístěním na
vyvýšeném místě, pobliž farního kostela, jednou z dominant obce,
viditelnou především z příjezdové komunikace ze Svitav. Svým
velkorysým a důmyslným architektonickým
zpracováním se vymyká
okolní zástavbě a jako dominanta byla jistě i projektována. V historii
hrála budova významnou roli i svou společenskou funkci, která
nebyla, minimálně v první polovině 20.stolení, jistě zanedbatelná
Hlasování:

7)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Příkaz k inventarizaci
Starosta obce sestavil Plán inventur na rok 2013. Starosta obce vydal
příkaz pro provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2013.
Inventarizaci majetku provedou jmenované inventarizační komise do
31.1.2014.

Před diskuzí starosta navrhl rozšířit jednání takto:
Bod 8) Pronájem hrobních míst
Bod 9) Diskuze
Hlasování:
8)

pro-7, proti-O, zdržel se-O

Pronájem hrobních míst
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pronájem hrobních míst od
1.1.2014 následovně: jednohrob - 500 Kč/10 let, dvouhrob - 1000,-KČ/10 let.
Hlasování:

pro-7, proti-O, zdržel se-O

9) Diskuze
Místostarostka informovala zastupitele o Tříkrálové sbírce, která
proběhne v obci Mikuleč dne 4.1.2014 a o podpoření darem - zřizování
a servis babyboxu.
P. Macháček se informoval na opětovnou instalaci pračky vzduchu
v pohostinství. Dále se informoval na úlevy při prodeji pozemku
místním
obyvatelům.

Ověřil: Havlíková Anna
Neděla Jaroslav

Vyvěšeno dne: 23.12.2013
Sejmuto dne:

