Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 19. 2. 2018
29/2/18.
ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě ze dne 4. 1. 2018.
30/2/18.
ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Majetkoprávní záležitosti města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Prodeje nemovitostí
7. Dopravní obslužnost v Mikulášovicích
8. Diskuze
9. Závěr
31/2/18.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Ing. Robert Riedel a Mgr. Petr
Pánek.
32/2/18.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou.
33/2/18.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starosty o plnění usnesení z 1. zasedání ZMě ze dne
4. 1. 2018.
34/2/18.
ZMě bere na vědomí složení slibu náhradnice na funkci člena ZMě Mikulášovice
p. Lenky Šarkőzyové.
35/2/18.
ZMě stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
- místostarosta: 0,- Kč
- předseda výboru/komise: 0,- Kč
- člen výboru/komise: 0,- Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 0,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
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36/2/18.
ZMě stanovuje svým neuvolněným členům při souběhu výkonu funkcí předseda výboru nebo
komise + člen výboru nebo komise odměnu za měsíc ve výši 0,- Kč. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
37/2/18.
ZMě schvaluje způsob volby předsedy a člena finančního výboru veřejným hlasováním.
38/2/18.
ZMě volí předsedkyni finančního výboru p. Lenku Šarkőzyovou.
39/2/18.
ZMě volí člena finančního výboru p. Mgr. Petra Pánka.
40/2/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 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.
41/2/18.
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, se spoluúčastí žadatele minimálně 10% z uznatelných
nákladů obce. Účelem podání žádosti o dotaci je nákup nového dopravního automobilu.
42/2/18.
ZMě rozhodlo o delegaci pana Ing. Bc. Emila Bláhy, MBA k jednání na valné hromadě
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 490 99 469, se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 19.4.2018 a 21.6.2018 v Krušnohorském divadle
v Teplicích, kdy pan Ing. Bc. Emil Bláha, MBA je na základě této delegace oprávněn k účasti
na jednání a k hlasování jménem města Mikulášovice na těchto valných hromadách a ukládá
panu Ing. Bc. Emilu Bláhovi, aby se zúčastnil těchto valných hromad a jednal v zájmu města
Mikulášovice.
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43/2/18.
ZMě schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2017.
44/2/18.
ZMě schvaluje Dohodu o ukončení Příkazních smluv mezi Městem Mikulášovice a HS
Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 027 96 040 s předmětem
smluv „Úprava vzájemných vztahů mezi smluvními stranami a stanovení podmínek, za
kterých příkazník provede pro příkazce vypracování žádosti o dotaci na opravu Hvězdárny
Mikulášovice“ a „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“ a pověřuje starostu města
Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto dohodu.
45/2/18.
ZMě schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro
Knihovnu Městského úřadu Mikulášovice mezi Městem Mikulášovice a Městskou knihovnou
Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I., IČ 646 79 454 s předmětem dodatku
„Poskytnutí finančních prostředků na nákup knižních fondů na rok 2018“ ve výši 31.000,-Kč
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat
tento dodatek.
46/2/18.
ZMě schvaluje na základě smlouvy mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 407 79
Mikulášovice č.p. 795, IČ 034 54 339, schválené dne 12.12.2016 usnesením č. 143/6/16,
prodloužení termínu pro odevzdání Projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy
kabin u fotbalového hřiště“ do 31.5.2018 a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu,
MBA vypracovat a podepsat dodatek k této smlouvě.
47/2/18.
ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/17 mezi Městem Mikulášovice
a společností SIOPS, spol. s.r.o., 407 80 Vilémov u Šluknova č.p. 4, IČ 472 83 858,
s předmětem dodatku „Doplnění předmětu plnění o stavební práce – Opěrná betonová zeď,
základ pod dřevostavbu“ a „Změna ceny za dílo – Navýšení o 428.120,84 Kč bez DPH“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tento
dodatek.
48/2/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení mezi Městem Mikulášovice
a společností Universal Music s.r.o., Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6, IČ 604 69 692
s předmětem smlouvy „Zajištění koncertního vystoupení hudební skupiny JELEN dne
28.9.2018“, za cenu 174.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
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49/2/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o vystoupení hudební skupiny mezi Městem Mikulášovice
a společností Pragokoncert Bohemia a.s., U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČ 253 18 136
s předmětem smlouvy „Uskutečnění koncertu hudební skupiny CITRON dne 10.6.2018“ za
cenu 100.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc.
Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
50/2/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení mezi Městem Mikulášovice
a Silvií Meňhartovou, Podkrušnohorská 308, 436 01 Litvínov, IČ 044 71 199 s předmětem
smlouvy „Hudební vystoupení Martina Maxy (duo + one man show) dne 9.3.2018“ za cenu
33.000,- Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila
Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
51/2/18.
ZMě schvaluje Smlouvu č. 201807/2018 o zprostředkování uměleckého vystoupení mezi
Městem Mikulášovice a Bc. Stanislavem Stebilem, ul. Černobýla 2554, 438 01 Žatec, IČ 879
82 579 s předmětem smlouvy „Zábavná talkshow s PhDr. Ivo Šmoldasem a PhDr. Marií
Formáčkovou a muzikálovým zpěvákem Nicolasem dne 23.4.2018“ za cenu 25.300,- Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA
podepsat tuto smlouvu.
52/2/18.
ZMě schvaluje přijetí daru Darovací smlouvou mezi Městem Mikulášovice a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 247 29 035
s předmětem smlouvy „Poskytnutí daru ve výši 120.000,- Kč na nákup workoutové soustavy
na koupaliště v Mikulášovicích“ a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA
podepsat tuto smlouvu.
53/2/18.
ZMě projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. ZMě nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. ZMě
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec
evropského nastavení odpadového hospodářství. ZMě vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
54/2/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi Městem Mikulášovice (jako budoucí povinná) a p. Pavlem Frejlachem a p.
Petrou Frejlachovou, (jako budoucí oprávnění) s předmětem smlouvy „Sjednání podmínek
pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na dotčené
nemovitosti p.p.č. 1303 v obci a k.ú. Mikulášovice pro účely zřízení plynovodní přípojky pro
čp. 747“ a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
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55/2/18.
ZMě schvaluje odpisový plán Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín, 407 79
Mikulášovice čp. 1066 pro rok 2018 dle předloženého návrhu.
56/2/18.
ZMě schvaluje odpisový plán Základní školy Mikulášovice, okres Děčín, 407 79
Mikulášovice čp. 20 pro rok 2018 dle předloženého návrhu.
57/2/18.
ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice (jako kupujícím) a společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490
99 469 (jako prodávajícím), s předmětem smlouvy „Koupě pozemku p.p.č. 743/1 – trvalý
travní porost o výměře 265 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice“, za dohodnutou kupní cenu
32.890,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostu Ing. Bc.
Emila Bláhu, MBA k podpisu kupní smlouvy.
58/2/18.
ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice (jako prodávajícím) a Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 490 99 469 (jako
kupujícím), s předmětem smlouvy „Prodej pozemku p.p.č. 5387/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 46 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice“, za dohodnutou kupní cenu 2.300,- a pověřuje
starostu Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA k podpisu kupní smlouvy.
59/2/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemků st.p.č. 129/2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 36 m2, p.p.č. 297 – trvalý travní porost o výměře 90 m2, p.p.č. 296/8 – zahrada o
výměře 654 m2, p.p.č. 5253/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2 a p.p.č.
5253/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2, vše v obci a k.ú.
Mikulášovice, do společného jmění manželů Jana a Julie Reintschových, za kupní cenu
32.520,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
60/2/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1517-164/2017 ze dne 16.11.2017
jako díl „a“ – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, který se odděluje z p.p.č. 1044/2 –
zahrada o výměře 224 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví paní Marie
Tesařové, za kupní cenu 405,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Kupní
cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní
smlouvy.
61/2/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemků 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 pana Roberta Hrdličky, za kupní cenu 3.874,- Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy.

5

62/2/18.
ZMě pověřuje kontrolní výbor k vypracování zprávy o kontrole plnění usnesení z 8. zasedání
ZMě ze dne 14.12.2017 a dále prověření platby za roznos letáků do domácností v lednu 2018.
Zprávu včetně komentáře oprávněné osoby za plnění usnesení (Ing. Bc. Emil Bláha, MBA)
doručí předseda KV zastupitelům do 15.3.2018.
63/2/18.
ZMě schvaluje řešení dopravní obslužnosti navržené Krajským úřadem Ústeckého kraje na
trase Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Krásná Lípa, Rumburk, Varnsdorf ve variantě:
„Vlaky Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Krásná Lípa - provozovat duben – říjen
o víkendech, a to každé 2 hodiny, v 7. a 8. měsíci denně, od listopadu do března vůbec.
Celoročně i o víkendech (7 párů spojů) zavést autobus přes Mikulášovice a Staré Křečany do
Rumburku a Varnsdorfu, tedy o víkendech zcela nově. Autobusy zároveň nahradí vlaky
v úseku Panský – Rumburk.“

…………………………........
Ing. Bc. Emil Bláha, MBA
starosta města

…………………………………....
Klaus Klinger
místostarosta města
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