Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 28.06.2017
87/5/17.
ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 4. zasedání ZMě ze dne 12.06.2017.
88/5/17.
ZMě schvaluje program 5. zasedání ZMě takto:
Program:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3.
Kontrola usnesení
4.
Majetkoprávní záležitosti města
- hospodaření města, hospodaření příspěvkových organizací, smlouvy, prodeje
nemovitostí
5.
Diskuze
6.
Závěr
89/5/17.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Mgr. Dagmar Kalousková,
p. Klaus Klinger
90/5/17.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Janu Doutnáčovou.
91/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení ze 4. zasedání ZMě ze dne
12.6.2017.
92/5/17.
ZMě schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2016
včetně zprávy společnosti AUDIT OBCE, s.r.o. Klatovská 371, 261 01 Příbram, IČ 27110753
o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2016, kde byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3, písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších změn a předpisů.
93/5/17.
ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne 13.6.2017.
94/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Mikulášovice za období od 1.1.2017 do
31.5.2017.
95/5/17.
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předloženého návrhu.
96/5/17.
ZMě schvaluje Rozpočtový výhled Města Mikulášovice na období 2018 – 2020.

97/5/17.
ZMě bere na vědomí Protokol závěrečného vyhodnocení akce „Zateplení tělocvičny
v Mikulášovicích, CZ.1.02/3.2.00/13.17885, 115D222003528“ dle předloženého materiálu.
98/5/17.
ZMě bere na vědomí Záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole projektu
„Revitalizace kulturního domu a amfiteátru v Mikulášovicích“ ze dne 26.4.2017 dle
předloženého materiálu.
99/5/17.
ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 228.000,-Kč na základě Rozhodnutí č. 142 o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2017 na projekt „Mikulášovice – Asistent prevence kriminality“
dle předloženého materiálu.
100/5/17.
ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 353.712,-Kč na základě Vyrozumění o schválení žádosti
o finanční podporu z OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005800 v rámci projektu
„Rozvoj předškolního vzdělávání v Mateřské škole Mikulášovice“ dle předloženého
materiálu.
101/5/17.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín k 31.12.2016.
102/5/17.
ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Mateřské školy
Mikulášovice za rok 2016 ve výši 16.583,07 Kč do rezervního fondu a 65.000,-Kč do fondu
odměn.
103/5/17.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Základní školy Mikulášovice, okres Děčín k 31.12.2016.
104/5/17.
ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Základní školy
Mikulášovice za rok 2016 ve výši 293.460,86 Kč do rezervního fondu.
105/5/17.
ZMě schvaluje převod finančních prostředků ve výši 35.000,-Kč z rezervního fondu
příspěvkové organizace Základní škola Mikulášovice do fondu investic ZŠ Mikulášovice.
106/5/17.
ZMě schvaluje Odpisový plán elektrického dvouplášťového kotle Alba do školní kuchyně
Základní školy Mikulášovice, dle předloženého materiálu.
107/5/17.
ZMě schvaluje upravený Odpisový plán pro rok 2017 Základní školy Mikulášovice, z důvodu
pořízení nového dlouhodobého majetku, dle předloženého návrhu.

108/5/17.
ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Učíme se spolu, výzva
22_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a
ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP“ ve výši 663.326,-Kč, dle předložené
žádosti.
109/5/17.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Tepelného hospodářství Mikulášovice, s.r.o., 407 79
Mikulášovice č.p. 326 k 31.12.2016.
110/5/17.
ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a Spolkem Fight Boxing
Club, 407 79 Mikulášovice č.p. 442, IČ 04424701, s předmětem smlouvy „Poskytnutí účelové
dotace pro rok 2017 ve výši 20.000,-Kč na náklady spojené s účastí klubu na MČR v Karviné
ve dnech 17. - 19.5.2017 – stravné, ubytování, cestovné“ dle předložené žádosti a pověřuje
starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
111/5/17.
ZMě schvaluje odpis dlužného nájmu p. Květuše Příbramské ve výši 2.620,-Kč z důvodu
úmrtí jmenované a jeho nevymahatelnosti.
112/5/17.
ZMě schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů
Nový Oldřichov, 471 13 Nový Oldřichov, jako spoluúčast na pořízení profesionálního
osvětlení hasičské fontány ve výši 224.000,-Kč, dle předložené žádosti.
113/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu a pořadí nabídek dle hodnotící komise – Vyhodnocení poptávky
„Stavební, montážní a instalatérské práce – PLYNOFIKACE MATEŘSKÉ ŠKOLY“.
114/5/17.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou, 407 79
Mikulášovice 849, IČ 12771660 s předmětem smlouvy „Plynofikace Mateřské školy
Mikulášovice“ za cenu 448.196,75 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
115/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu a pořadí nabídek dle hodnotící komise – Vyhodnocení poptávky
„Dodání kolového traktoru ZETOR PROXIMA CL 100 s příslušenstvím“.
116/5/17.
ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a N&N KOŠÁTKY s.r.o.,
Kropáčova Vrutice 111, PSČ 294 79, IČ 27636844 s předmětem smlouvy „Dodání kolového
traktoru ZETOR PROXIMA CL 100 s příslušenstvím“ za cenu 1.490.892,-Kč bez DPH, dle
předloženého návrhu jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostku města
Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
117/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu a pořadí nabídek dle hodnotící komise – Vyhodnocení poptávky
„Klempířské a pokrývačské práce – výměna střešní krytiny objektu Mikulášovice č.p. 10“.

118/5/17.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Petrem Horáčkem, Prostějovská
2183, 407 47 Varnsdorf, IČ 76154807 s předmětem smlouvy „Klempířské a pokrývačské
práce – výměna střešní krytiny objektu Mikulášovice č.p. 10“ za cenu 451.844,-Kč bez DPH,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
119/5/17.
ZMě bere na vědomí zprávu a pořadí nabídek dle hodnotící komise – Vyhodnocení poptávky
„Opravy místních komunikacích v k.ú. Mikulášovice“.
120/5/17.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností ZEPS s.r.o.,
Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 s předmětem smlouvy „Stavební práce – Opravy
místních komunikací v k.ú. Mikulášovice“ za cenu 3.479.702,67,-Kč bez DPH, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
121/5/17.
ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a Povodím Ohře, s.p., Bezručova
4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 s předmětem smlouvy „Odprodej pozemku p.p.č.
5846/80, vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 32 m2“ za cenu 500,-Kč, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
122/5/17.
ZMě neschvaluje odprodej pozemků p.p.č. 368/2 – trvalý travní porost o výměře 987 m2,
p.p.č. 368/1 – trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.p.č. 364/1 – ostatní plocha o výměře
471 m2, st.p.č. 1669/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2, p.p.č. 359 – trvalý
travní porost o výměře 504 m2, p.p.č. 5662 – ostatní plocha o výměře 384 m2, p.p.č. 360 –
trvalý travní porost o výměře 306 m2, p.p.č. 361 – trvalý travní porost o výměře 360 m2,
st.p.č. 194 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, p.p.č. 355/1 – zahrada o výměře
1040 m2, p.p.č. 355/2 – trvalý travní porost o výměře 1168 m2, p.p.č. 5261 – ostatní plocha o
výměře 126 m2, p.p.č. 348/2 – trvalý travní porost o výměře 269 m2 a p.p.č. 348/3 – trvalý
travní porost o výměře 29 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví p.
Roberta Hrdličky, 407 79 Mikulášovice č.p. 81, za kupní cenu 123.901,-Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitostí.
123/5/17.
ZMě schvaluje odprodej pozemků označených na GP č. 1345-148/2016 ze dne 07.12.2016
jako díl „a“-zahrada o výměře 216 m2, který vzniká z p.p.č. 1445-zahrada o výměře 301 m2
a díl „d“-zahrada o výměře 40 m2, který vzniká z p.p.č. 1444-zahrada o výměře 72 m2, oba
v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů p. Jiřího a Alicje Fišerových, 407
79 Mikulášovice č.p. 644, za kupní cenu 8.960,-Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
124/5/17.
ZMě schvaluje směnu pozemků označených na GP č. 1425-33/2017 ze dne 21.04.2017 jako
díl „a“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 ve vlastnictví města Mikulášovice za

pozemek označený jako díl „g“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 ve vlastnictví
manželů Jiřího a Evy Šaškových, 407 79 Mikulášovice č.p. 1056.
125/5/17.
ZMě schvaluje směnu pozemků označených na GP č. 1425-33/2017 ze dne 21.04.2017 jako
díl „f“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 ve vlastnictví města Mikulášovice za
pozemek p.p.č. 883/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 ve vlastnictví manželů
Jiřího a Jiřiny Šteflových, Brtnická 575, 407 78 Velký Šenov.
126/5/17.
ZMě schvaluje směnu pozemků st.p.č. 1639 – zastavěná plocha o výměře 21 m2 ve
vlastnictví města Mikulášovice za pozemek označený na GP č. 1425-33/2017 ze dne
21.04.2017 jako díl „c“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 ve vlastnictví p. Petra
Vladaře, 407 79 Mikulášovice č.p. 33.
127/5/17.
ZMě schvaluje koupi pozemku p.p.č. 5702/10-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
36 m2, v obci a k.ú. Mikulášovice, od p. Marie Veselé, 407 79 Mikulášovice č.p. 935 a p.
Aleny Jarolímové, Šumavská 181, 340 04 Železná Ruda za kupní cenu 810,-Kč + náklady
spojené s převodem nemovitosti.
128/5/17.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1342-145/2016 ze dne 20.01.2017 jako
díl „e“ – trvalý travní porost o výměře 50 m2 od p. Jany Kociánové, Sídliště 990, 407 77
Šluknov, p. Jaroslava Krejčíka, 407 79 Mikulášovice 1052 a p. Marcely Machové,
Boleslavská 393, 277 35 Mšeno za dohodnutou kupní cenu 650,-Kč + náklady spojené
s převodem nemovitosti.
129/5/17.
ZMě schvaluje koupi pozemků označených na GP č. 1342-145/2016 ze dne 20.01.2017 jako
díl „c“ – zahrada o výměře 56 m2, díl „d“ – zahrada o výměře 106 m2 a díl „i“ – zahrada o
výměře 15 m2, od p. Mgr. Jana Střítežského MgA. a p. Lenky Střítežské, Vojtěšská 210/4,
110 00 Praha 1, Nové Město za dohodnutou kupní cenu 6.195,-Kč + náklady spojené
s převodem nemovitosti.
130/5/17.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1342-145/2016 ze dne 20.1.2017 jako
díl „a“ – trvalý travní porost o výměře 56 m2 od p. Miroslavy Watierové, Bohúňova 1337/11,
149 00 Praha 4, Chodov za dohodnutou kupní cenu 728,-Kč + náklady spojené s převodem
nemovitosti.
131/5/17.
ZMě neschvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí:
p.p.č. 793/3 – trvalý travní porost o výměře 700 m2
p.p.č. 5328 – ostatní plocha o výměře 232 m2
st.p.č. 427 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 903 m2
p.p.č. 798/5 – trvalý travní porost o výměře 36 m2.

132/5/17.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 71/3/17.
ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 1296-zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 151 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 1042 /objekt kabin na kluzišti/, za nejvyšší
nabídnutou cenu.

…………………………........
Ing. Miluše Trojanová

…………………………………....
Ing. Bc. Emil Bláha MBA

