Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 4.1.2018
1/1/18.
ZMě bere na vědomí znění zápisu z 8. zasedání ZMě ze dne 14.12.2017.
2/1/18.
ZMě schvaluje program 1. zasedání ZMě takto:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Odvolání starostky
5. Schválení volby starosty veřejným hlasováním
6. Volba starosty
7. Schválení volby místostarosty veřejným hlasováním
8. Volba místostarosty
4. Mimořádná odměna starostky
5. Majetkoprávní záležitosti města
6. Prodeje nemovitostí
7. Závěr
3/1/18.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Josef Nenadál, Mgr. Roman
Klinger
4/1/18.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou.
5/1/18.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 8. zasedání ZMě ze dne
14.12.2017.
6/1/18.
ZMě schvaluje odvolání starostky města Mikulášovice p. Ing. Miluše Trojanové.
7/1/18.
ZMě neschvaluje revokaci usnesení č. 6/1/18.
ZMě schvaluje odvolání starostky města Mikulášovice p. Ing. Miluše Trojanové.
8/1/18.
ZMě schvaluje volbu starosty města Mikulášovice veřejným hlasováním.
9/1/18.
ZMě volí starostu města Mikulášovice p. Ing. Bc. Emila Bláhu MBA.
10/1/18.
ZMě schvaluje volbu místostarosty města Mikulášovice veřejným hlasováním.
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11/1/18.
ZMě volí místostarostu města Mikulášovice p. Klause Klingera.
12/1/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 207/8/17.
ZMě schvaluje odměnu p. starostce Ing. Miluši Trojanové ve výši 50.000,- Kč za práci nad
rámec jejích povinností (organizování kulturních akcí a zpracování projektů města od r. 2011
s příjmem do rozpočtu města ve výši více jak 48.000.000,- Kč).
13/1/18.
ZMě schvaluje mimořádnou odměnu p. starostce Ing. Miluši Trojanové ve výši 50.000,- Kč
za organizování kulturních akcí a zpracování projektů k dotačním titulům od r. 2011,
s příjmem do rozpočtu města ve výši více jak 48.000.000,- Kč.
14/1/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 210/8/17.
ZMě stanovuje odměnu dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev v platném znění při souběhu výkonu funkcí předseda výboru
nebo komise + člen výboru nebo komise ve výši 1.500,-Kč s účinností od 01.01.2018.
15/1/18.
ZMě stanovuje, dle přijatého usnesení č. 197/6/14 ze dne 18.12.2014, měsíční odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce - předseda výboru nebo komise ve výši
1.000,-Kč s účinností od 4.1.2018.
16/1/18.
ZMě stanovuje, dle přijatého usnesení č. 199/6/14 ze dne 18.12.2014, měsíční odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce - člen zastupitelstva ve výši 500,- Kč
s účinností od 4.1.2018.
17/1/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 228/8/17.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Correct BC, s.r.o., Elišky
Krásnohorské 1339/14, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25028588 s předmětem smlouvy
„Vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením – Změna
využití objektů č.p. 4 a č.p. 1002 v Mikulášovicích na bytový dům + stavební úpravy bytových
jednotek a celého objektu“, za cenu 205.700,- Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
18/1/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 229/8/17.
ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a HS Occasion, s.r.o.,
Konviktská 291/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 02796040 s předmětem smlouvy „Úprava
vzájemných vztahů mezi smluvními stranami a stanovení podmínek, za kterých příkazník
provede pro příkazce vypracování žádosti o dotaci na opravu Hvězdárny Mikulášovice“, za
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cenu 30.000,- Kč bez DPH – fixní část odměny a 60.000,- Kč bez DPH – provizní část odměny
a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
19/1/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 230/8/17.
ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a HS Occasion, s.r.o.,
Konviktská 291/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 02796040, s předmětem smlouvy
„Posouzení projektu – Hvězdárna Mikulášovice, zpracování a podání žádosti do vhodného
dotačního titulu, provedení zadávacího řízení, kompletní administrace a implementace
projektu včetně monitorovacích zpráv, zpracování podkladů pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a závěrečné vyhodnocení akce“ za cenu celkem 131.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
20/1/18.
ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci ve výši 300.000,- Kč do programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ v roce 2018 na podporu nové techniky, výstavbu požárních zbrojnic pro
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje. Účelem podání žádosti o dotaci je nákup nového
dopravního automobilu.
21/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1481-114/2017 ze dne 5.10.2017 jako
díl „d“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2, který se odděluje z p.p.č. 533/7
– trvalý travní porost o výměře 225 m2 od p. Radka Charváta, Mikulášovice č.p. 974,
p. Luboše Charváta, Mikulášovice č.p. 977 a p. Blanky Charvátové, Mikulášovice č.p. 974, za
kupní cenu 3.713,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
22/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1481-114/2017 ze dne 5.10.2017 jako
díl „e“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, který se odděluje z p.p.č. 533/6
– trvalý travní porost o výměře 73 m2 od p. Pavly Kuncové, Mikulášovice č.p. 955, za kupní
cenu 1.125,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
23/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1481-114/2017 ze dne 5.10.2017 jako
díl „g“ a díl „h“– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2, který se odděluje z
p.p.č. 533/4 – trvalý travní porost o výměře 280 m2 od p. Růženy Hentschelové, Mikulášovice
č.p. 950, za kupní cenu 720,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitostí. Kupní cenu
+ ostatní náklady spojené s nabytím nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
24/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemků označených na GP č. 1446-66/2017 ze dne 16.8.2017 jako díl
„a“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, který se odděluje z p.p.č. 1159/5 –
zahrada o výměře 364 m2, díl „b“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, který
se odděluje ze st.p.č. 1041 – zastavěná plocha o výměře 243 m2, díl „c“ – ostatní plocha,

3

ostatní komunikace o výměře 56 m2, který se odděluje z p.p.č. 1159/4 – zahrada o výměře 577
m2 od p. Martiny Tesařové, Mikulášovice č.p. 616, za kupní cenu 2.273,- Kč + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s nabytím
nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
25/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemků označených na GP č. 1446-66/2017 ze dne 16.8.2017 jako díl
„d“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, který se odděluje z p.p.č. 1159/3 –
zahrada o výměře 379 m2 a díl „e“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2,
který se odděluje z p.p.č. 1159/2 – zahrada o výměře 523 m2 od manželů p. Petra Olivy
a p. Jaroslavy Olivové, Mikulášovice č.p. 847, za kupní cenu 1.980,- Kč + ostatní náklady
spojené s nabytím nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitostí
uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
26/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemků označených na GP č. 1446-66/2017 ze dne 16.8.2017 jako díl
„f“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, který se odděluje ze st.p.č. 1122 –
zastavěná plocha o výměře 282 m2, díl „g“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24
m2, který se odděluje z p.p.č. 1159/1 – zahrada o výměře 462 m2 a díl „h“ – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2, který se odděluje z p.p.č. 1159/1 – zahrada o výměře 462
m2 od p. Františka Zrzavého, Mikulášovice č.p. 889, za kupní cenu 1.193,- Kč + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s nabytím
nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
27/1/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1446-66/2017 ze dne 16.8.2017 jako díl
„i“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 167 m2 dle GP č. 1446-66/2017 ze dne
16.8.2017, který se odděluje ze st.p.č. 1102 – zastavěná plocha o výměře 368 m2, od manželů
p. Petra Kastla a p. Hany Kastlové, Mikulášovice č.p. 867, za kupní cenu 3.758,- Kč + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s nabytím
nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
28/1/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1463-120/2017 ze dne 27.11.2017
jako p.p.č. 5930/1– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice,
do společného jmění manželů Ing. Bc. Emila Bláhy MBA a p. Martiny Bláhové,
Mikulášovice 876, za kupní cenu 1.260,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.

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

…………………………………....
Klaus Klinger
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