
 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám touto cestou, jménem svým, jménem zaměstnanců 

Obecního úřadu Mikulůvka a jménem všech zastupitelů obce Mikulůvka 

poděkoval za spolupráci v tomto i minulém roce. Hospodaření obce 

Mikulůvka a její finanční zdraví je ve výborné kondici. Z médií můžete 

slyšet, že obce budou kráceny různými vládními opatřeními na daňových 

příjmech. Záleží na skutečnostech, jak si jednotlivé obce připraví a schválí 

rozpočty, do čeho investují, co připravují a jak hospodaří. Za obec 

Mikulůvku musím říci, že jsme na tom výborně. Jsem si jist, že i v roce 2021 

budeme na tom opět dobře. Naší společnou prioritou je hlavně investovat 

do rozvoje obce a její infrastruktury. Obec se rozvíjí, o stavební pozemky je 

v obci enormní zájem a nehrozí nám stavební uzávěra. Rozvoj obce 

Mikulůvka do budoucna je nastaven velmi dobře.   

     Rád bych poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Mikulůvce, 

Mysliveckému spolku Dlúhá Hůra, SK Dynamo Mikulůvka za jejich činnost 

a spolupráci. Děkuji všem, kteří na začátku roku pomohli překlenout 

nedostatek v respirátorech a šili nám roušky. Děkuji firmám, společnostem 

i jednotlivcům za sponzorské finanční dary, díky kterým jsme nakoupili 

dezinfekci a další hygienický materiál. 
Ing. Zdeněk Marek 

starosta obce Mikulůvka 
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Zastupitelé obce Mikulůvka v letech 2018 - 2022 

Příjmení, jméno, titul funkce v zastupitelstvu 

Březovják Petr předseda kontrolní komise 

Coufalíková Zuzana místostarostka 

Fabián Pavel člen kontrolní komise 

Jánoška David člen kontrolní komise 

Jaroslav Stančík, Ing. člen kulturní komise 

Limberská Dagmar, Ing. předsedkyně finanční komise 

Marek Miroslav člen finanční komise 

Marek Zdeněk, Ing. starosta 

Šrámková Dáša členka kulturní komise 

Turečková Renata předsedkyně kulturní komise 

Zajíček Josef člen finanční komise 
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Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka 

Z důvodu snižování hladiny podzemní vody a kvality vody ve studních se zastupitelé obce 

Mikulůvka rozhodli ke zpracování projektové dokumentace na stavbu „Prodloužení 

vodovodního řadu v obci Mikulůvka”. Za tímto účelem Obecní úřad Mikulůvka úzce 

spolupracuje se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Krajským úřadem Zlínského 

kraje a dotčenými orgány. Stavba prodloužení vodovodního řadu se týká lokality 

za koupalištěm a nejvýše položené zástavby obce, jak je zřejmé z předloženého zákresu. 

 

 

Prodloužení vodovodního řadu se 

skládá ze 7 vodovodních řadů: 

Označení 

větve 

Délka v 

metrech 

A 1340 

A-1 460 

A-2 510 

A-2-1 270 

A-2-2 300 

B 940 

B-1 230 

 

Celková délka vodovodních řadů 

činí 4 050 m. 

 

Vodovodní řady budou zhotoveny z plastového potrubí PE DN 80. Pro dosažení optimálního 

provozního tlaku v jednotlivých řadech, bude v areálu strojovny obecního koupaliště zhotovena 

automatická tlaková stanice. Stavba vodovodního řadu bude provedena z části bez výkopovou 

technologií a z části otevřeným výkopem. Předpokládané investiční náklady ve výši 

30 000 000 Kč.  

K realizaci akce „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“ máme veškerá potřebná 

povolení a naším cílem je, aby k realizaci stavby – první výkopové práce – došlo začátkem roku 

2022. Doufáme, že se nám tato vize vyplní. Vzhledem k současné složitější době, postupuje vše 

pomaleji. Je to naše hlavní investiční akce a priorita číslo jedna. 
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Spolupráce Obecního úřadu se ZŠ a MŠ Mikulůvka 

 

Obec Mikulůvka považuje školu a vzdělání dětí 

za velmi důležité. Proto se snažíme školu 

každoročně podporovat provozní dotací ve výši 

cca 1 000 000,-.  V příštím roce škola plánuje 

vylepšit např. zařízení školní kuchyně koupí 

nového konvektomatu.  

 

Dále ve spolupráci s Mikroregionem Střední 

Vsetínsko připravujeme opravu plotu na školní 

zahradě a výstavbu 2 altánů na zahradě školy 

pro venkovní výuku a rozšíření venkovních aktivit 

pro mateřskou školu. 

 

V roce 2020 byl vyhlášen konkurz na pozici ředitele 

Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka. 

Do konkurzu se přihlásili 2 účastníci. Konkurz proběhl 

v měsících červen a červenec. Zástupci obce Mikulůvka, 

Krajského úřadu Zlínského kraje, České školní inspekce 

a zástupci z řad ředitelů základních škol vybrali a 

doporučili pro funkci Mgr. Pavlu Povýšilovou.  

Ve funkci vystřídala dosavadní ředitelku Mgr. Dagmar 

Heraltovou, která se svými žáky rozloučila již na konci 

školního roku 2019/2020. Dovolte mi, 

abych touto cestou ještě jednou poděkoval 

paní ředitelce Heraltové za spolupráci a 

příkladnou práci. 

Nová paní ředitelka přivítala dne 1.9.2020 

za nepříznivého počasí své první prvňáčky 

a ostatní žáky. Přejeme paní ředitelce a 

všem žákům hodně sil a chuti do práce.  
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Koupaliště Mikulůvka 

V sezóně 2020 došlo k úpravě zeleně v areálu koupaliště, kolem obou bazénů se vybudovaly 

dřevěné bezpečnostní prvky. Tyto dřevěné prvky plní i dekorativní funkci a nahradily 

nevzhledné a poničené keře a další náletové rostliny. 

 

 

V letošním roce došlo 

také k úplné rekon-

strukci elektroinsta-

lace.  

 

Tato rekonstrukce se 

dělala nejen ve stro-

jovně koupaliště, ale 

také ve všech prosto-

rách bufetu.  

 

 

 

 

 

Rekonstrukce elektroinstalace byla nutná, 

protože již nevyhovovala současným 

bezpečnostním předpisům. Kapacitně byla 

poddimenzovaná, ale před 30 ti lety byla 

provedena velmi dobře. Tenkrát nemohl nikdo 

dostatečně předpovědět vývoj v gastro 

technologiích a v požadavcích hygieny.  
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Kulturní akce v roce 2020 

Vzhledem k epidemii Covid-19 nebylo letos možné pořádat akce, na které jsou obyvatelé obce 

Mikulůvka zvyklí. Podařilo se uspořádat pouze některé akce, a to ještě za zpřísněných hygie-

nických opatření.  

Jak šel čas 

Na koupališti byl vzdán hold vzpomínkovou akcí všem těm, kteří se podíleli na vybudování 

koupaliště již před 30 lety.  

V archivech jsme hledali fotografie a jiné 

památky na dobu budování bazénu. Oslovili 

jsme také pamětníky a bývalé nájemce, zda 

mají nějaké fotografie, které by nám zapůjčili. 

To, co se nám podařilo sehnat, bylo vystaveno 

na koupališti v Mikulůvce při vzpomínkovém 

večeru. 
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Turnaje ve volejbalu 

V průběhu sezóny se na koupališti odehrály i volejbalové turnaje. Nebyla nouze o výborné 

sportovní výkony, napětí a dobrou náladu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

Pstruhobraní 2020 

Sezónu 2020 jsme na koupališti uzavřeli tradičním Pstruhobraním, které se konalo v září. 

Nechyběly nafukovací atrakce pro děti, soutěže pro dospělé i děti, rádiově řízené modely 

ponorek a dobroty na grilu. Největším lákadlem letošního ročníku byla možnost „svezení“ 

v horkovzdušném balónu.  

 

 

  



9 

 

Prodejna Jednoty Vsetín na Mikulůvce 

Aktuálně zastupitelstvo obce Mikulůvka řeší žádost Jednoty, spotřebního družstva ve Vsetíně 

o podporu provozovny prodejny v Mikulůvce. V žádosti zástupci jednoty uvádějí, že za rok 

2019 zaznamenali v prodejně 

na Mikulůvce ztrátu cca 220 000,- a 

letošní rok vypadá podobně.  

Zastupitelstvo obce Mikulůvka bude 

jednat o možnostech zachování 

provozu a činnosti obchodu 

JEDNOTA Vsetín. Ve spolupráci se 

spotřebním družstvem ve Vsetíně 

JEDNOTA, uděláme veškeré kroky k tomu, aby byl tento provoz zachován.  

 

Podpora Sboru dobrovolných hasičů Mikulůvka 

Kontinuálně podporujeme jednotku sboru 

dobrovolných hasičů v Mikulůvce. V letošním roce 

byla vyřízena dotace vedením obce s Krajským 

úřadem ZK – dotace obcím pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů Zlínského kraje, program RP 

12-20. Zastupitelstvo Zlínského kraje podpořilo naši 

žádost k poskytnutí dotace Zlínským krajem, 

pro SDH Mikulůvku, jehož zřizovatelem je obec Mikulůvka a to částkou 32 000 Kč, tj. 55,1 % 

celkových způsobilých výdajů specifikovaných v žádosti o poskytnutí dotace a příspěvek obce 

Mikulůvka 26 070 Kč, tj. 44,89 %.  

Z dotace byly pořízeny prostředky na základě 

požadavků členů SDH Mikulůvka: přilba Kalisz 

VULCAN, proudnice C52, plnička 

protipovodňových pytlů, mobilní komunikační 

zařízení.  

Dále pracujeme na dovybavení zásahové vozidla 

Ford kombi vnitřní vestavbou pro zásahové 

prostředky.  
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Oprava „mostu“ u koupaliště 

Obecní úřad Miku-

lůvka ve spolupráci 

se Zlínským krajem 

dokončil opravu 

„mostu“ u koupa-

liště, jehož vlastní-

kem je Ředitelství 

silnic Zlínského 

kraje.  

 

 

Spoluvlastnický podíl obce 

činil 483 000,-, ředitelství 

ŘS ZK do opravy mostu 

investovalo 6 640 000,-. 

 

Nový mostní objekt je uza-

vřená rámová konstrukce s 

kolmou světlostí 2,8 m, dél-

kou 8 m.  

 

Součástí mostu je 

jednostranný 

chodník pro pěší.  

Stavební práce 

probíhaly v ter-

mínu 1. srpen 

2019 až duben 

2020.  
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Stavební úřad ve Valašském Meziříčí vydal kolaudační souhlas dne 5. srpna 2020.  

Ve spolupráci s ŘSZK zpracováváme projektové dokumentace na výstavbu dvou zcela 

nových propustků s větším průtočným profilem u "Skýpalů 1051 km" a u točny autobusů. 

Rádi bychom, aby realizace obou propustků proběhla do konce roku 2022. 

 

Územní plán obce Mikulůvka – změna č. 2 

V současné době má obec Mikulůvka zpracovaný a platný Územní plán – změna č. 1. V roce 

2019 zastupitelstvo obce odsouhlasilo příjem žádostí k akci: Územní plán obce Mikulůvka – 

změna č. 2. 

Od 2.1.2020 přijímáme žádosti 

týkající se nové změny územního 

plánu obce Mikulůvka. Tyto žádosti 

přijímáme do 31.12.2021. Po tomto 

datu už další žádosti a schvalování 

nebude možné. Následně tyto 

žádosti se zprávou o uplatňování 

územního plánu obce Mikulůvka 

budou předány Krajskému úřadu ZK. Ten následně bude tyto žádosti posuzovat spolu s dalšími 

dotčenými organizacemi. Další případné korekce bude řešit ve spolupráci s obecním úřadem 

Mikulůvka. Přepokládaný termín účinnosti nového Územního plánu obce Mikulůvka – změna 

č. 2 je rok 2022. 
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Zajištění dopravní obslužnosti 

V roce 2020 řešil starosta obce s koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje změnu 

jízdních řádů. Připomínkujeme autobusová spojení tak, aby co nejvíce vyhovovala občanům 

obce. Každý rok obec Mikulůvka poskytuje finanční podporu na dopravní obslužnost v obci 

Mikulůvka ve výši 80 000,-Kč. Prioritou Obecního úřadu je zachovat dopravní obslužnost 

v obci Mikulůvka minimálně na stejné úrovni jako je nyní. 

 

Od 1. 1. 2021 bude platit na území kraje jen kilometrický tarif. Nově k němu přibude možnost 

zvýhodněného přestupu v linkové dopravě, tj. autobus-autobus pomocí papírové jízdenky, 

zakoupené u řidiče nebo pomocí čipové karty, včetně karty ODISka. Ve všech autobusech bude 

možné platit i bankovní kartou.  

U vlakových spojů nedojde oproti současnému stavu k žádné změně. Do konce března tak bude 

platit stejný tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlak-autobus  

(a naopak) nebude cenově zvýhodněný. Ve všech vlacích bude možné platit i bankovní kartou. 

Platnost stávajících čipových karet, kromě karet u dopravce ARRIVA MORAVA, bude 

ukončena k 31. 12. 2020. Nové čipové karty budou postupně zaváděny. Žákovské jízdné 

můžete zakoupit u vlakových dopravců formou 7denního a 30denního dlouhodobého kupónu. 

 

Rozšíření prostor knihovny Mikulůvka 

V roce 2020 se na obecním úřadě 

v Mikulůvce rozšířily prostory knihovny. Dalším 

prostorem vyhrazeným pro knihovnu je bývalá malá 

zasedací místnost. Do knihovny byl pořízen nový počítač 

a rychlejší internetové připojení, které mohou využívat 

návštěvníci knihovny v době jejího provozu –vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:00.  
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Modernizace rozhlasu 

 

Cílem rekonstrukce a modernizace systému včasného varování je jeho spolehlivost a taktéž 

nízká nákladovost na údržbu a bezporuchový chod.  

Upgrade systému obnáší výměnu a doplnění elektroniky ve venkovních přijímačích, dále bude 

vyměněn stávající PC za nový s novým softwarem. Díky této výměně (upgradu) bude náš 

systém nově umět zobrazit důležité informace o zařízení v libovolném PC, tabletu nebo chytrém 

telefonu připojeném na internet. Software nám umožní zobrazit tyto veličiny: zda je hlásič 

v pořádku, stav baterie, funkčnost napájení, poškození hlásiče a zda proběhlo poslední hlášení. 

Systém přechází z analogového vysílání na digitální vysílání. Čistota přenášeného mluveného 

slova je podstatně lepší. Stáří dosavadního bezdrátového varovného systému v obci Mikulůvka 

je 10 let a vyžaduje čím dál větší náklady na opravy, například baterie, které jsou u každého 

hlásiče a jsou velmi nákladné.  

Cena upgradu celého stávajícího systému vyjde na 900 000,-Kč včetně DPH. Dotace je 70 %, 

tj. 630 000,-kč dotace a spoluúčast obce Mikulůvka bude 270 000,-Kč včetně DPH. Celý 

systém bude nově v záruce 5 let. Touto rekonstrukcí naplníme požadavky na moderní  

a spolehlivý systém včasného varování a také ušetříme za servis, který stojí průměrně 

10 000,- Kč ročně. 

Nová elektronická úřední deska 

Množství podkladů, které se musí povinně zveřejňovat už je tak obrovské, že jedna venkovní 

úřední deska nám nestačí a muselo by těchto venkovních úředních desek být daleko více. 

Následná orientace by určitě byla i v těchto venkovních úředních deskách značně složitá. Proto 

jsme se ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko rozhodli pořídit jednu 

elektronickou úřední desku přes dotační titul – Operační program Zaměstnanost (EU) - 

109. výzva, termín podání žádostí – do 16.6.2020, výše dotace - 95 % (85 % rozpočet EU, 10 % 

státní rozpočet), max. délka realizace projektu - 24 měsíců.  

Cílem je zabezpečit přehledné a úplné vyvěšovaní všech dokumentů pro občany na elektronické 

úřední desce a splnit zákonné povinnosti (přístupnost, osvětlení, usnadnění orientace 

pro zrakově handicapované atd.). Jedna elektronická úřední deska dle předběžného průzkumu 

trhu, který provedl Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko činí 360 000,-Kč včetně DPH. 

Výběr dodavatele elektronických úředních desek včetně administrativy realizuje Mikroregion 
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Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Tohoto projektu se účastní 8 obcí z celkových 18 obcí, které 

jsou součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 

 

Tříkrálová koleda v lednu zazní… 

Tři králové do našich domácností v lednu přijdou, i když ne tak, jak jsme již několik let zvyklí. 

Zdraví našich dárců a koledníků je totiž v současné době klíčové. Tříkrálová sbírka 2021 se 

proto přesune do online prostoru, aby i přes náročnou koronavirovou situaci mohla přinést 

do domácností přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit finanční příspěvek pro ty, kteří naši 

pomoc potřebují.  

Sbírka v obci Mikulůvka bude probíhat v době od 4. 1. 2021 do 13. 1. 2021. Její výtěžek opět 

poputuje na pomoc lidem v tíživé životní a sociální situaci, na podporu seniorů  

a osob s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích.  

Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby: 

1.     Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. 

2.     Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777, 

konstantní symbol 558. 

3.     Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince 

na www.trikralovasbirka.cz 

4.     Návštěvou kontaktního místa, kde bude umístěna zapečetěná pokladnička: 

- na obecním úřadu v Mikulůvce – možno přispět v úřední dny,  

- v ZŠ a MŠ Mikulůvka – jedna pokladnička v ZŠ a druhá v MŠ Mikulůvka,  

- v budově Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mikulůvce.  

 

Za Charitu Vsetín chceme poděkovat všem, kteří sbírku jakkoli podpoří a 

pomohou při její netradiční realizaci. Díky Vám totiž můžeme pomáhat 

tam, kde je to třeba. 

  

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Odpadové hospodářství 

 

V roce 2020 se nám podařilo rozšířit sběrná místa o další 

kontejnery na plast a papír. Nově jsme v rámci obce 

Mikulůvka umístili celkem 21 kontejnerů. S tím souvisí 

následující prosba na všechny občany obce Mikulůvka: 

 

 

 

Prosíme občany, aby kartonové krabice před 

vyhozením důsledně rozložili a taktéž sešlapali pet 

láhve. Takto se podaří ušetřit finanční prostředky 

za vývozy. 

 

 

Nová vyhláška 

Zastupitelstvo obce Mikulůvka se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 11/13 usneslo 

vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2019. Tato vyhláška upravuje poplatek za odpad. Poplatek byl navýšen na 500 Kč 

za každou trvale hlášenou osobu.  

Vyhláškou č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, je stanoven poplatek za psa staršího 3 měsíců 

ve výši 100 Kč. 

Oba tyto poplatky jsou splatné jednorázově od 1.2.2021 do 30.6. 2021.  

 

Možnosti platby: 

• v hotovosti na pokladně OÚ Mikulůvka v úřední hodiny  

• převodem na účet č.  3925384329/0800, variabilní symbol: číslo domu + rok (např. 

2262021), pro snadnější identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce “odpad + 

příjmení“ 
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Po projednání s metodikem Ministerstva vnitra jsme mohli vyhláškou osvobodit od placení  

i obyvatele napojené na kanalizaci obce Mikulůvka. 

Vlastníkovi/kům nemovitosti – rodinným domům bude pro rok 2021 prominut poplatek 

za odpad a dostanou peněžní dar pro občany na údržbu kanalizační přípojky ve výši 200,- Kč 

na osobu, která má trvalý pobyt na daném čísle popisném. Peněžní dar 200,- Kč na osobu bude 

vyplacena pouze vlastníkovi nemovitosti za podmínky, že je trvale připojen celý předchozí 

kalendářní rok (tj. od 1.1. 2020 do 31.12. 2020) na vybudovanou gravitační splaškovou 

kanalizaci.  

Peněžní dary se budou vyplácet od termínu 01.02.2021 do 26.02.2021 v místnosti bývalého 

kadeřnictví. Konkrétní dny zveřejníme v dostatečném předstihu v závislosti na vývoji 

epidemické situace. Pokud si tento peněžní dar v uvedeném termínu občané nevyzvednou, 

tak tito občané nemají již nárok na vyplacení peněžního daru a tento propadá obci 

Mikulůvka. Na vyplacení peněžního daru není právní nárok. 

 

 

Termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 

 

 

sběrné místo:   parkoviště u obecního úřadu v Mikulůvce 

datum:    22. 5. 2021 

čas:     08:00 – 09:30  
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Odvoz odpadu rok 2021 
    

Leden 12., 26.   

Únor 9., 23.   

Březen 9., 23.   

Duben 6., 20.   

Květen 4., 18.   

Červen 1., 15., 29. 

Červenec 13., 27.   

Srpen 10., 24.   

Září 7., 21.   

Říjen 5., 19.   

Listopad 2., 16., 30. 

Prosinec 14., 28.   



 

 

 

 

Vážení spoluobčané, vážení 

rodiče, milé děti, 

 

dovolte, abychom vám všem 

touto cestou popřáli veselé 

Vánoce, pevné zdraví, štěstí, 

spokojenost, hodně pracovních 

úspěchů, hodně dárku pod vašim 

vánočním stromečkem a 

do celého nového roku jen to 

nejlepší. 
 


