
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a tak bychom Vám rádi ve zkrácené podobě při-
pomenuli, co se během roku 2012  událo. Chtěli bychom Vám také 
přiblížit, co se budeme v roce 2013 snažit uskutečnit, co nás čeká 
a na co se můžeme všichni těšit. 
     V příštím roce chystáme do nového zpravodaje zveřejnit další 
skutečnosti, které budou zase o trochu více charakterizovat život 
v naší obci. 

Z důvodu stavby „Kanalizace a ČOV Mikulůvka“ se obec Mikulůvka stala 
k datu 1. 11. 2012 plátcem DPH – DIČ: CZ00304107.

OBEC MIKULŮVKA SE STALA DOBROVOLNÝM PLÁTCEM DPH

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULŮVKA NA ROK 2013
měsíc datum hodin měsíc datum hodin

leden 31. 18.00 červenec 25. 19.00

únor 28. 18.00 srpen 29. 19.00

březen 28. 18.00 září 26. 19.00

duben 25. 19.00 říjen 31. 18.00

květen 30. 19.00 listopad 28. 18.00

červen 27. 19.00 prosinec 12. 18.00

VEDENÍ OBECNÍ KRONIKY
Obecní kroniku vede a pravidelně doplňuje slečna Kateřina Vaňková a kroni-
ku z Vítání občánků vede paní Pavla Hánová.



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Novelizace zákona a nová vyhláška

V souvislosti s novelizací zákona č. 565/1990 Sb. zákonem č. 174/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozděj-
ších předpisů a zákonem č. 142/2012 Sb. o změně některých zákonů v sou-
vislosti se zavedením základních registrů, musela být vydána nová Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „vyhláška“) s účinností od 1. 1. 2013. 

Zastupitelstvo obce Mikulůvka na 
svém 26. zasedání zastupitelstva, kte-
ré se konalo 13. 12. 2012 pod číslem 
usnesení 26/11, schválilo poplatek na 
rok 2013 dle vyhlášky č.1/2013 za kaž-
dou fyzickou osobu, která má v obci tr-
valý pobyt, ve výši 400,- Kč.

Fyzická osoba, která má ve vlastnic-
tví byt, nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, platí poplatek, a to ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu v obci, tedy 400,- Kč.

Poplatek za každého psa byl stano-
ven ve výši 100,- Kč. 

Uvedené poplatky budou vybírány 
v termínu od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013.

Na základě zmíněné změny zákona 
a vydané vyhlášky Vás prosíme o za-

placení poplatku v uvedeném termínu, 
tj. do 30. 6. 2013, abychom společně 
předešli zbytečným nepříjemnostem. 
Nebudou-li poplatky zaplaceny po-
platníkem včas nebo ve správné výši, 
musí obecní úřad vyměřit poplatníko-
vi poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. 
Musíme postupovat striktně v souladu 
se zákonem a vyhláškou, nelze tedy 
penále prominout. Včas nezaplacené 
nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků je povinen obecní úřad 
zvýšit o 100% a vyměřit nový popla-
tek platebním výměrem; toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku. Vyměřené 
poplatky se zaokrouhlují na celé koru-
ny nahoru.

Tříděný a komunální odpad
V roce 2012 se nám podařilo na zá-

kladě výborné spolupráce s fi rmou 
EKO-KOM, a.s. rozšířit sběrná místa 
o další kontejnery na plasty, papír 
a sklo s cílem minimalizovat frekvenci 
vyvážení odpadu a ušetřit tak peněž-
ní prostředky a zachovat výši poplatků 
i pro další rok. Dále je za Obecním úřa-
dem v Mikulůvce umístěn sklad, kde se 

v oranžových pytlích ukládají nápojové 
kartony – oranžové pytle jsou k dispo-
zici na Obecním úřadě v Mikulůvce.

Na Obecním úřadě je možné zane-
chat nepotřebný drobný elektroodpad 
(mobily, telefony, fény, mixéry, var-
né konvice, …) a baterie, kontejnery 
na tento elektroodpad jsou umístěny 
v hlavním vchodu Obecního úřadu. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rád bych Vás touto cestou znovu poprosil, abychom zodpovědně 
třídili odpad a snažili se využít všech možností, 

které jsou výše uvedeny. 
Pouhou maličkostí, že PET láhve zdeformujete „pošlapáním“ 

tak, jak je uvedeno na kontejnerech, 
snížíme frekvenci odvozů odpadů 
a ušetříme tak fi nanční prostředky.

Na výši poplatků se tak podílí každý občan obce Mikulůvka!
Děkuji Vám.

Termíny svozu směsného komunálního odpadu:
  Leden  8., 22.    Červenec 9., 23. 
  Únor  5., 19.    Srpen  6., 20. 
  Březen  5., 19.   Září   3., 17. 
  Duben  2., 16., 30.   Říjen  1., 15., 29. 
  Květen  14., 28.    Listopad  12., 26. 
  Červen  11., 25.   Prosinec  10., 24.
 

Termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
 a) sběrové místo:  parkoviště u Obecního úřadu v Mikulůvce
 b) termín:    25. 5. 2013
 c) hodina:    08:00 – 09:30 hodin
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KULTURA

 • V roce 2012 se obec Mikulůvka účastnila soutěže VESNICE ROKU 2012 
ve Zlínském kraji. Získali jsme spoustu cenných zkušeností a informací. Ocenění 
„Osobnost Programu obnovy a rozvoje venkova ve Zlínském kraji“ bylo uděleno 
panu Karlu Hauserovi z Mikulůvky za udržování 200leté hrnčířské tradice. 

• V termínu 26. 5. 2012 se v obci pořádalo 1. kolo obvodové soutěže požár-
ních družstev, které v kategorii mužů do 35 let vyhráli právě muži z SDH Mikulůvka.

V roce 2012 jsme společně pořádali následující akce:
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nejen hasiči, ale i děti si našli způsob, jak se zabavit
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• 22. 6. 2012 jsme strávili příjemné páteční odpoledne na Dětském dni v Miku-
lůvce. Program Dětského dne byl obohacen účastí následujících složek: 

o Krajské vojenské velitelství Zlín,
o 102. průzkumný prapor Prostějov, 
o Policie ČR – 

Územní odbor Vsetín, 
o psovod – oddělení 

služební kynologie Vsetín, 
o policisté z PEO 

(pohotovostní eskortní 
oddělení) Zlín, 

o Hasičský záchran-
ný sbor podniku DEZA, 
a.s. Valašské Meziříčí. 

Viděli jsme ukázku 
výstroje těžkooděnců 
a výzbroje Policie ČR. 
Všichni mohli nahlédnout do vystavených vozů. Třešničkou na dortu byla ukázka 
výcviku a využití služebních psů. Prováděné cviky poslušnosti a zadržení pachatele 
byly odměněny hlasitým potleskem. Skvěle se do Dětského dne zapojili i rodiče. 
Připravili jsme společně pět stanovišť, kdy po splnění každého úkolu dostaly děti 
pamlsek a za splnění všech pěti úkolů odměnu.
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•  9. 11. 2012 proběhlo posezení se seniory v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Mikulůvce. 

• Dne 11. 11. 2012 jsme společně přivítali nové občánky obce v prostorách 
zasedací místnosti Obecního úřadu v Mikulůvce. Přivítali jsme Denisu Skopalíko-
vou, Kláru Stančíkovou, Matyáše Malého, Filipa Tyralíka, Sofi i Kneblovou, Natálii 
Kneblovou, Michala Šimona, Nelu Štěpánkovou, Michala Kučného, Jakuba Kučné-
ho, Jana Trlicu, Anabel Vilímkovou, Alenu Novákovou, Filipa Nováka.
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Posezení se seniory 2012

Vítání občánků 2012



•  V den Svatého Mikuláše - 6. 12. 2012 
- proběhlo historicky první rozsvícení vá-
nočního stromu před Obecním úřadem 
v Mikulůvce.

Rozsvícení vánočního stromu společ-
ně zajišťovali Obecní úřad Mikulůvka, 
Základní a mateřská škola Mikulůvka, 
SDH Mikulůvka, LÍSKA o. s. EVVO ve 
ZK, „Sdružení Aqualia – COMMODUM“ 
a občané obce. 

Vánoční strom darovala obci společ-
nost B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati, 
spol. s r.o.
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Děkuji všem občanům 
obce Mikulůvka  

za spolupráci 
a podporu při přípravě  

jednotlivých akcí 
a taktéž za Vaši účast.
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INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2012
1) Byla provedena oprava dětského bazénu koupaliště Mikulůvka. Celko-

vé náklady na opravu byly ve výši 399 779,- Kč. Odbornou opravu provedla fi rma 
Aostav s.r.o., Valašské Meziříčí a fi rma Zdeněk Bartoš - BAZÉNY ZLÍN ve spoluprá-
ci s Obecním úřadem Mikulůvka, agenturou AURA – Karel Mikuš. 
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Průběh oprav dětského bazénu



2) V roce 2012 jsme dokončili projekt „Modernizace autobusových zastá-
vek Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko“. Projekt nových autobuso-
vých zastávek byl realizován prostřednictvím mikroregionu Valašskomeziříčsko-Ke-
lečsko. Obec Mikulůvka se podílela na tomto projektu fi nanční částkou v celkové 
výši 433 969,-Kč. V Mikulůvce se jedná celkem o 6 zastávek: Rozcestí, Kolonie, 
Restaurace, Čarabovská, U Marků a Hájenka. 

Mikulůvka, Rozcestí - toto označení bude uvedeno v novém jízdním řádu.

Mikulůvka, Kolonie

Mikulůvka, Restaurace
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Mikulůvka, Čarabovská

Mikulůvka, U Marků

Mikulůvka, Hájenka
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3) Projekt: „Preventivní povodňo-
vá ochrana pro Mikroregion Valaš-
skomeziříčsko – Kelečsko“. Projekt 
byl realizován prostřednictvím Mikrore-
gionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. 
Výstavba tohoto projektu byla dokonče-
na v srpnu roku 2012. Obec Mikulůvka 
se podílela na tomto projektu fi nanční 
částkou v celkové výši 150 000,- Kč. Ve 
vybraných lokalitách obce Mikulůvka 
proběhne v letošním roce optimalizace 
zvukového signálu.

4) V roce 2012 jsme realizovali vý-
kupy pozemků od fyzických osob ze 
soukromých rukou do majetku obce v 
celkové výši 351 720,- Kč. Šlo o výkupy 
pozemků z důvodu stavby „Kanalizace 
a ČOV Mikulůvka“.

Do majetku obce Mikulůvka byly tak-
též převedeny, případně darovány, čás-
ti místních komunikací – a to jak od úřa-
dů, tak i občanů. 
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5) Byly provedeny lokální opravy 
místních komunikací, zejména výtlu-
ků, opravy povrchů silnice a doplně-
no dopravní značení v obci. Dále byly 
opraveny propustky, které jsou majet-
kem obce a některé šachty pro odvod 
povrchové vody musely být postaveny 
zcela nové. Celkové náklady výše uve-
dených oprav činily 286 539,- Kč.

6) Sbor dobrovolných hasičů 
(dále jen „SDH“) Mikulůvka získal 
nové zásahové vozidlo značky FORD 
TRANSIT MY 2012 KOMBI TREND 350 
LWB 2,2 TDCi/125PS. Jsme si vědomi 
důležitosti existence složky SDH z hle-
diska zásahu nejen při likvidaci požárů, 
živelných pohromách a jiných událostí, 
ale SDH zajišťuje i kulturní život v obci. 
Občané obce Mikulůvka podporují SDH 
v Mikulůvce a taktéž bychom rádi podě-
kovali touto cestou za podporu Zlínské-
mu kraji, konkrétně panu hejtmanovi 
MVDr. Stanislavu Mišákovi a starostovi 

Nové zásahové vozidlo a SDH Mikulůvka 



Valašského Meziříčí panu Jiřímu Čás-
tečkovi. Nákup zásahového dopravní-
ho automobilu pro jednotku SDH obce 
Mikulůvka byl spolufi nancován z dotace 
Zlínského kraje a z rozpočtu obce Mi-
kulůvka. Celkové náklady na nákup zá-
sahového dopravního automobilu činily 
721 937,-Kč. Dotace Zlínského kraje na 
nákup zásahového dopravního auto-
mobilu pro jednotku SDH obce Mikulův-
ka byla ve výši 450 000,- Kč (62,33%) 
a příspěvek obce Mikulůvka byl ve výši 
271 937,- Kč (37,67%). 

Ze zprávy o činnosti SDH obce Mi-
kulůvka za rok 2012, kterou zpraco-
val Obecní úřad v Mikulůvce pro úče-
ly okresní výroční schůze, vyplývá, 
že SDH Mikulůvka se aktivně účastnil 
a skvěle zorganizoval 1. kolo obvodo-
vé soutěže požárních družstev, která se 
konala 26. 05. 2012 na fotbalovém hřiš-
ti v Mikulůvce. SDH provedlo kontrolu 
celé hydrantové sítě v obci, která byla 
předána společnosti VAK, a.s. Vsetín. 
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Ve spolupráci s Obecním úřadem Miku-
lůvka budou i nadále probíhat kontroly 
technického stavu. SDH Mikulůvka se 
aktivně účastnil Dětského dne v Miku-
lůvce a 2 výjezdů. Podařilo se nám dát 
dohromady družstvo žen, které bude 
naši obec reprezentovat na hasičských 
soutěžích.  

7) Bylo pořízeno nářadí a náčiní 
do tělocvičny pro žáky ZŠ Mikulův-
ka. Šlo o žíněnky, lavičky, švédskou 
7 dílnou bednu, kozu na přeskok pro 
1. st. ZŠ, odrazový můstek, šplhací 
lano, medicinbaly a gumové míče. Tyto 
pomůcky se koupily především kvů-
li zkvalitnění úrovně vzdělávání žáků 
v hodinách tělesné výchovy. Dále byly 
zakoupeny pro TV kroužek následují-
cí pomůcky: branka fotbalová, branka 
fl orbalová, fl orbalová sada, volejbalo-
vá síť, kriketové míče, ukazatel skóre. 
Výše uvedené nářadí a pomůcky stály 
50 000,- Kč a byly navedeny do majet-
ku obce.



PROGRAM KULTURNÍ A SOCILÁNÍ KOMISE PRO ROK 2013

V termínu 23. 2. 2013 proběhl v obci dětský karneval a maškarní ples. 
Obecní úřad ve spolupráci s Kulturní a sociální komisí sponzorovali, 

jak dětskou tombolu, tak i tombolu na maškarním plese. 

V termínu 15. 6. 2013 od 14:00 hodin proběhne na fotbalovém stadiónu 
akce pod názvem: O pohár starosty obce Mikulůvka. 

Akce pak bude pokračovat večerní zábavou. 
Tuto akci budou společně pořádat Obecní úřad Mikulůvka a SDH Mikulůvka. 

V termínu 21. 6. 2013 od 13:00 do 18:00 plánujeme dětský den, 
neboli „Dětskou letní diskotéku“ s večerní zábavou. 

V termínu 15. 10. 2013 bychom rádi uspořádali v prostorách Obecního úřadu 
v Mikulůvce „Vítání občánků“.

V termínu 10. 11. 2013 proběhne „Posezení se seniory“ 
na Obecním úřadě v Mikulůvce.

V termínu 6. 12. 2013 budeme pořádat akci „Rozsvícení vánočního stromu, 
spojenou s Mikulášskou nadílkou“, opět před Obecním úřadem.

Další akce, ohlášené na Obecním úřadě, které pořádají občané obce:

V termínu 14. 9. 2013 od 12:00 proběhne na fotbalovém stadiónu 
akce pod názvem „Zvěřinové odpoledne“. 

V roce 2013 jsou v plánu Kulturní a sociální komise obce Mikulůvka 
následující akce:
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2013

 Dne 1. 11. 2012 bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby „Kanalizace 
a ČOV Mikulůvka“, kterým je Sdružení Aqualia – COMMODUM. Celkové nákla-
dy stavby jsou ve výši 60 217 967,72 Kč včetně 21% DPH. 

Obec Mikulůvka profi nancuje vlastní podíl projektu „Kanalizace a ČOV Mikulůvka“, 
který byl předběžně vyčíslen na 13,3 miliónů Kč, formou dlouhodobého investičního 
úvěru ve výši max. 11 miliónů Kč. Zbylou část vlastního podílu fi nancování projektu 
ve výši 2,3 miliónů Kč je obec Mikulůvka schopna profi nancovat z vlastních zdrojů.

REALIZAČNÍ TERMÍNY

Datum zahájení stavebních prací:  1. 11. 2012 

Datum dokončení stavebních prací:  31. 5. 2014

Datum zkušebního provozu:   1. 6. 2014 – 31. 5. 2015 

Datum předání díla:     31. 5. 2015

Datum ukončení realizace projektu:  31. 7. 2015 

Datum podání ZVA:      31. 10. 2015

TECHNICKÉ ÚDAJE

V souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Mikulůvka“ se bude stavět 6 683,4 
metru kanalizačních stok, 36 metrů výtlaku a 176 ks odbočení o celkové délce 806 
metrů odbočení. 

1) Stavba „Kanalizace a ČOV Mikulůvka“ 
(ČOV = čistička odpadních vod, dále jen „ČOV“)
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Výstavba ČOV
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2) Aktualizace Územního plánu obce Mikulůvka

3) Převod místních komunikací, pozemků do majetku obce za rok 2013

4) Opravy místních komunikací, mostů ve vlastnictví obce a opravy 
komunikace III/05724 a mostů ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do dnešního dne bylo zastupitelstvem 
obce Mikulůvka projednáno 20 žádos-
tí o změnu Územního plánu (dále jen 
„ÚP“) obce a 2 podněty k opravě ÚP. 
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a 
regionálního rozvoje zpracoval „Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Miku-
lůvka v uplynulém období 2009 – 2013“ 

Dovolte mi, abych touto cestou také 
poděkoval Ředitelství silnic Zlínského 
kraje (dále jen „ŘSZK“) za výbornou 
spolupráci spojenou se stavbou „Kana-
lizace a ČOV Mikulůvka, opravou silnice 
III/05724 a plánovanou opravou mostů 
a šachet souvisejících s touto silnicí. 

Na základě žádosti Obecního úřa-
du a společného jednání s ŘSZK byly 
odstraněny nánosy zeminy z příkopů v 
délce 2 km a zároveň byly v kritických 
místech odstraněny nánosy z krajnice 
vozovky. 

Dále v termínu od 1. 4. 2014 proběh-
ne plánovaná výstavba nového mostu 
ev.č. 05724-6 u Marků nad koupalištěm. 
Doba výstavby (uzavírky) je plánována 
na 3 měsíce (může to být i déle). Nový 
most bude jednopolový, délka přemos-
tění 6 metrů, délka mostu 13,5 metru, 
volná šířka mostu 7 metru, šířka vozov-

Obecní úřad v Mikulůvce získal a od-
koupil jak od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových tak od fyzických 
osob pozemky o celkové výměře 11 897 
m2. Je to zejména z důvodu výstavby „Ka-
nalizace a ČOV Mikulůvka“, dokončení 

dle ustanovení § 55 ods. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, ke které se 
nyní vyjadřují dotčené orgány. Na zá-
kladě těchto zpráv bude svolána schů-
ze s žadateli o změnu ÚP na Obecním 
úřadě v Mikulůvce. O termínu schůze 
vyrozumíme jednotlivé žadatele.

ky 6 metru. Součásti tohoto stavebního 
objektu je i provizorní chodník pro pěší 
a cyklisty šířky 1,5 metru včetně dřevě-
ných schůdků a nájezdů pro kočárek. 
Součástí tohoto chodníku budou i 2 láv-
ky (délky 1,5 metrů a 5,5 metru) přes 
koryto potoka. Most bude opravován za 
úplné uzavírky silnice III/05724 v mís-
tě mostu. Dopravní obsluha části obce 
za mostem bude zajištěna po místních 
komunikacích. Linkové autobusy budou 
po dobu stavby končit před mostem - 2 
zastávky od konečné, na zastávce „Mi-
kulůvka, Čarabovská“. Zde se budou 
autobusy otáčet na zpevněné odstavné 
ploše na pozemku parc. č. 414/3, tj. u 
koupaliště. 

Projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení 
(DSP) je k dispozici a k nahlédnutí na 
Obecním úřadě.

projektu „Modernizace autobusových za-
stávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko 
– Kelečsko“, opravy mostu u Marků (nad 
koupalištěm) a z důvodu oprav místních 
komunikací. Prodej pozemků z majetku 
obce Mikulůvka: 0 m2. 
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5) Stavební úpravy zvonice v Mikulůvce
Na základě přání občanů obce Miku-

lůvka týkající se obnovy zvonice v Mi-
kulůvce, která je dominantou a význam-
nou místní kulturní památkou obce, jsme 
vyhlásili veřejnou sbírku na stavební 
úpravy zvonice v Mikulůvce. V soula-
du s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad 
Zlínského kraje obci Mikulůvka, se síd-
lem Mikulůvka 226, 756 24 pošta Byst-
řička, IČ: 00304107, DIČ: CZ00304107, 
OSVĚDČENÍ, č. j. KUZL 68084/2012, 
č.s. KUSP 68084/2012-PŽÚ, k vyhlá-
šení veřejné sbírky na stavební úpravy 
zvonice v Mikulůvce. Veřejná sbírka se 
koná od 1. 12. 2012 – 30. 6. 2013.

1. Sbírka se koná formou shromažďo-
vání fi nančních příspěvků do zapečetěné 
pokladničky umístěné na Obecním úřadě 
v Mikulůvce v kanceláři podatelny nebo

2. je možné fi nanč-
ních příspěvek zaslat 
na zvláštní bankovní 
účet, vedený u Komerč-
ní banky, a.s., pobočka 
Náměstí 86, 757 01 Va-
lašské Meziříčí, č. účtu: 
107-3753710297/0100.

Obecní úřad taktéž 
zpracoval dokumenta-
ci a podal žádost o do-
taci z Fondu kultury 
Zlínského kraje na sta-
vební obnovu – restauro-
vání - kulturních památek 
a památek místního vý-
znamu ve Zlínském kra-

ji pro rok 2013. Doufáme, že obci Mi-
kulůvka bude poskytnuta taktéž dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje na stavební 
úpravy zvonice v Mikulůvce.

Rádi bychom společně obnovili pra-
videlné zvonění poledne. Zvonice není 
v dobrém stavu a při zvonění dochází 
k nadměrnému naklánění zvonice. 
Proto je nezbytné provést následující 
opravy zvonice. Opravy by měly zahr-
novat demontáže stávajících základů, 
realizaci nové betonové základové kon-
strukce, výměnu dřevěných nosných 
prvků, izolaci, venkovní terénní úpravy, 
přípojku nízkého napětí elektřiny, vnitřní 
elektroinstalaci, systém automatického 
vyzvánění, který by umožňoval auto-
matické i ruční zvonění. Jde o stručný 
popis prací, který je nutný pro účely sta-
vebních úprav zvonice. Celkové nákla-
dy dle projektové dokumentace na sta-
vební úpravy zvonice činí 366 666,- Kč 

včetně DPH 21%.
Ruční zvonění je ča-

sově náročné, navíc 
samotné zvonění není 
jednoduchou záležitos-
tí, chce to cit a fyzickou 
sílu. Oprava zvonice by 
proběhla v termínu od 
1. 7. 2013 do 30. 10. 2013.

Jsem si jistý, že spo-
lečným úsilím se nám 
podaří v letošním roce 
opravit zvonici v Miku-
lůvce a zachovat tuto 
naši dominantu obce 
v provozuschopném 
stavu do budoucnosti. 
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6) Nástavba ZŠ a MŠ Mikulůvka (Stavební úpravy mateřské školy Mikulůvka)

8) Výstavba dětského hřiště v Mikulůvce

7) Žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve věci nákupu zásahového 
oblečení a plovoucího čerpadla pro SDH Mikulůvka

Stále je otevřený projekt nástavby ZŠ 
a MŠ Mikulůvka týkající se rozšíření 
vestibulu – vstupu do mateřské školy 
a nástavby tohoto vestibulu z důvodu 
kapacitního naplnění ZŠ a MŠ Miku-
lůvka dětmi. Nástavba dle položkového 
rozpočtu stavby se pohybuje kolem 6 

Obecní úřad Mikulůvka znovu zpra-
coval a podal žádost k dotačnímu titulu 
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 
týkající se výstavby dětských hřišť - Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova: Dotační 
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mlá-
deže do komunitního života v obci. 

Dětské hřiště by mělo zahrnovat 
celkem 6 prvků: Bajaja 2 skluzavky 
s domkem (Multifunkční sestava), Pinta 
(Multifunkční sesta-
va), Pokuston (Mul-
tifunkční sestava), 
Aeroplán (Pružino-
vé houpadlo), Zeb-
ra (Pružinové hou-
padlo), Pískoviště 2,5 
x 2,5 s plachtou. Vý-
stavba herních prv-
ků včetně montáže, 

Obecní úřad Mikulůvka činí i v tomto 
roce kroky k získání dotace ze Zlínské-
ho kraje ve věci nákupu adekvátního 
oblečení a techniky pro naši jednotku 
SDH Mikulůvka. Starosta obce zpraco-
val žádost o dotaci (žádáme o dotaci ve 
výši 163 660,-Kč) z rozpočtu Zlínského 
kraje ve věci nákupu zásahového oble-

miliónů korun. Start nástavby ZŠ a MŠ 
Mikulůvka je závislý na dotačních mož-
nostech, jak z EU, tak z dotací z roz-
počtu Zlínského kraje. O stavu projek-
tu nástavby ZŠ a MŠ Mikulůvka budu 
informovat zaměstnance školy a rodiče 
na třídní schůzce.

dopravného a 21% DPH vyjdou na 
1 096 051,- Kč. Požadovaná výše 
dotace od MMR je ve výši 767 235,-Kč 
a tudíž vlastní podíl obce by byl 
328 816,- Kč.

V případě, že na dotaci nedosáhne-
me, tak bychom rádi v naší obci v tom-
to roce realizovali alespoň jednu multi-
fukční sestavu.

čení, přileb, bund, kalhot, bot, rukavic 
a přenosného plovoucího čerpadla (je 
lehké, výkonné, snadno s ním dokáže 
manipulovat 1 osoba), které je schopné 
čerpat vodu nejen ze zaplavených skle-
pů a v případě potřeby zastoupit stáva-
jící čerpadlo PS12. 
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RŮZNÉ INFORMACE

Na území obce Mikulůvka se v roce 2012 konala jedna svatba, kdy byli přímo 
v Mikulůvce oddáni pan Pavel Janírek a paní Andrea Fojtů, kteří si řekli své ANO 
u rodného domu pana Pavla Janírka dne 28. 7. 2012.  Svatba se výborně vydaři-
la, nejenže bylo všechno skvěle připraveno, ale svatby na území obce Mikulůvka 
mají své nezaměnitelné kouzlo. Oddávajícím byl starosta obce Ing. Zdeněk Marek 
a z MěÚ Valašské Meziříčí byla přítomna matrikářka, paní Stanislava Marková. 
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Svatba v obci Mikulůvka



RŮZNÉ INFORMACE

 V roce 2012 byl v souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, vyhlášen záměr obce na provozovatele koupaliště, obec Mikulův-
ka pro rok 2013. Záměr byl řádně vyvěšen na elektronické úřední desce a venkovní 
úřední desce od 21. 9. 2012 do 22. 10. 2012. Následně zastupitelstvo obce Mi-
kulůvka na svém jednání č. 24/2012 pod číslem usnesení 24/7, které se konalo 
dne 25. 10. 2012 schválilo za provozovatele koupaliště, obec Mikulůvka pro 
rok 2013 pana Karla Mikuše.

PŘEHLED PŘEDPOKOLÁDANÝCH SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT 
NA KOUPALIŠTI MIKULŮVKA V ROCE 2013

Tento přehled akcí je předběžný a bude projednáván a schvalován na některém 
zastupitelstvu obce Mikulůvka. Jsou zváni občané obce, aby se mohli k programu 
akcí vyjádřit. Programy zasedání zastupitelstva jsou vyvěšovány na fyzické i elek-
tronické úřední desce 7 dnů před zasedáním zastupitelstva (plán zasedání je zve-
řejněn i v tomto zpravodaji).

Duben
Zahájení provozu Bufet na koupališti   akce bude končit v 19:00 hodin

Květen
SPORT – turnaj dvojic ve stolním tenise akce bude končit v 19:00 hodin

SPORT – Paintballmania – turnaj v paintballu akce bude končit v 19:00 hodin

Červen
OCHUTNÁVKA sudových vín – 
fa. Vinopolis VM + hudební doprovod akce bude končit v 19:00 hodin

Zahájení bazénového provozu akce bude končit v 19:00 hodin

HUDBA – BUNKR OPEN AIR – 
Ibiza night Vs.10 Djs´ pod dvěma stany akce bude končit ve 4:00 hodin

SPORT – Beachvolejbalový turnaj akce bude končit v 19:00 hodin

Červenec
HUDBA – Mikulůvka OPEN AIR – 
Djs´ tentokrát v domácí produkci akce bude končit ve 2:00 hodin

Provozovatel koupaliště, obec Mikulůvka pro rok 2013
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SPORT – Beachvolejbalový turnaj amatérů akce bude končit v 19:00 hodin

SPORT – TURNAJ v badmintonu a speedmintonu akce bude končit v 19:00 hodin

Srpen
HUDBA – Diskotéka akce bude končit ve 2:00 hodin

SPORT – Turnaj v plážovém fotbálku akce bude končit v 19:00 hodin

AKCE – Dvoudenní soustředění extraligových 
týmů HC Gumárny Zubří, H2O pólo akce bude končit v 19:00 hodin

Září
KAPROBRANÍ – výlov kaprů (cca 40 ks) z vod koupaliště bez použití rybářského 
náčiní, Aquazorbig, soutěže a hry pro celou rodinu, 
Večerní koncert hudebních skupin akce bude končit ve 2:00 hodin

SPORT – Mikuluvská pálka – 
turnaj v pingpongu na dvou stolech  akce bude končit v 19:00 hodin

Říjen
AKCE – KECÁNÍ DO GULÁŠE – 
vaření a degustace guláše za účasti široké veřejnosti akce bude končit v 19:00 hodin

SPORT – Paintballmania – turnaj a soutěže paintballu akce bude končit v 19:00 hodin

SPORT – Závěrečný turnaj ve stolním tenise akce bude končit v 19:00 hodin

Informace o výsledku Tříkrálové sbírky 2013
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Jako každý rok, tak i v lednu tohoto 
roku proběhla v obci Mikulůvka Tříkrá-
lová sbírka. V obci Mikulůvka byla 
vybrána částka ve výši 12 783,- Kč. 
Finanční částka byla předána Charitě 
Vsetín. Z výtěžku sbírky budou Chari-
tou Vsetín podporovány projekty, kte-
ré přinesou radost mnoha lidem a ro-
dinám. Zároveň chci poděkovat Mgr. 
Tereze Klimkové, paní Ludmile Stančí-
kové, paní Zdeňce Janušové ml., paní 
Hance Košárkové, panu Tomáši Kusá-

kovi a žákům ZŠ Mikulůvka za účast na 
Tříkrálové sbírce 2013.

Rád bych touto cestou oslovil a popro-
sil rodiče žáků ZŠ Mikulůvka a zaměst-
nance ZŠ a MŠ Mikulůvka, aby si pro-
mysleli a případně se vyjádřili k návrhu, 
že by příští Tříkrálová sbírka byla pořá-
dána o víkendu. Důvodem je přání ob-
čanů, že by rádi přispěli na Tříkrálovou 
sbírku, ale v době konání sbírky jsou v 
zaměstnání. 



Na základě usnesení zastupitelstva 
obce Mikulůvka byla “kavárna“ ve spor-
tovní hale č. p. 135 bezúplatně propůj-
čena pro účely a potřeby školní družiny 
ZŠ a MŠ Mikulůvka od 1. 1. 2013 do 
30. 6. 2013. Důvodem je velký počet 
dětí a žáků v ZŠ a MŠ Mikulůvka. Tím 

“Kavárna“ ve sportovní hale, č.p. 135

Informace z evidence obyvatel
V roce 2012 se v obci Mikulůvka narodilo 11 dětí.

V roce 2012 zemřeli 2 naši spoluobčané.
Stav obyvatel k 31. 12. 2012: 719 občanů.

je osamostatněna školní družina a pra-
covní pomůcky budou umístěny taktéž 
v prostorách „kavárny“. Následně po 
uplynutí termínu 30. 6. 2013 proběhne 
společné jednání ZŠ a MŠ Mikulůvka 
a Obecního úřadu, kde se domluvíme 
na dalším postupu. 

25



Na základě veřejnoprávní smlouvy 
o projednání přestupků, kterou má obec 
Mikulůvka uzavřenou s městem Valaš-
ské Meziříčí, bylo řešeno na přestup-
kovém oddělení ve Valašském Meziříčí 

Přestupky
v roce 2012 celkem 23 přestupků. Za 
tyto přestupky musela obec Mikulůvka 
zaplatit městu částku ve výši 11 500,- Kč. 
Tato částka mohla být použita pro zcela 
jiné účely v obci.

Včelaři v obci Mikulůvka

„Provozovatel občerstvení v budově č. p. 296 pro rok 2013 
v obci Mikulůvka u fotbalového hřiště“

Jelikož zastupitelstvo obce Mikulůvka 
na 24. zasedání, konaném dne 25. 10. 
2012, odsouhlasilo fi nanční příspěvek 
Českému svazu včelařů ZO Bystřička, 
o. s. na nákup 110 včelstev za 3000,-
Kč, která budou umístěna v katastru 

obce Mikulůvka. Z tohoto důvodu žá-
dáme a informujeme všechny včelaře, 
že je povinností každého včelaře, podat 
na Obecní úřad v Mikulůvce oznámení 
o stanovišti včelstev v k. ú. Mikulůvka. 

Děkujeme za pochopení.

Na přelomu měsíců březen a duben 
2013 bude vyhlášena veřejná soutěž 
na „Provozovatele občerstvení v budo-
vě č. p. 296 pro rok 2013 v obci Mikulův-
ka u fotbalového hřiště“. Tato veřejná 
soutěž bude v souladu s podmínkami 

Úřadu Regionální rady regionu soudrž-
nosti Střední Morava a dle obchodního 
zákoníku. Oznámení o vyhlášení veřej-
né soutěže bude vyvěšeno na úřední 
desce obce Mikulůvka. 

Děkujeme všem občanům obce Mikulůvka za spolupráci 
a přejeme Vám hodně pevného zdraví, štěstí 

a pracovních úspěchů.

S pozdravem,

________________________                          __________________________
         Ing. Zdeněk Marek                                               Zdenka Janušová
    starosta obce Mikulůvka            místostarostka obce Mikulůvka
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Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního 
zástupce u Vás

Výběr materiálu v naší vzorkovně

Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Podrobnou cenovou nabídku

Spolehlivou dopravu na stavbu

Montážní návody 
a technické poradenství

Realizaci zkušenou firmou

Možnost vrácení nepoškozeného 
materiálu

Dlouhodobé záruky

Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Vojtěch Kolář, mobil: 725 675 657
e-mail: vojtech.kolar@coleman.cz

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x
v České republice

16 let
na trhu

36 000
položek v nabídce

4000
trvale skladem
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