Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 21.05.2018
102/4/18.
ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 3. zasedání ZMě ze dne 27.03.2018.
103/4/18.
ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Majetkoprávní záležitosti města
5. Prodeje nemovitostí
6. Diskuze
7. Závěr
104/4/18.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Ing. Robert Riedel, Mgr. Petr
Pánek
105/4/18.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou.
106/4/18.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starosty o plnění usnesení z 3. zasedání ZMě ze dne
27.03.2018.
107/4/18.
ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne 17.05.2018.
108/4/18.
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého návrhu.
109/4/18.
ZMě rozhodlo o delegaci pana Klause Klingera 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 21.06.2018 v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy pan
Klaus Klinger je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem
města Mikulášovice na této valné hromadě a ukládá panu Klausi Klingerovi, aby se zúčastnil
této valné hromady a jednal v zájmu města Mikulášovice.
110/4/18.
ZMě pověřuje kontrolní výbor ke kontrole předložených vyúčtování poskytnutých dotací
v rámci Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města
Mikulášovice na rok 2018, vždy průběžně dle potřeby předložených vyúčtování.
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111/4/18.
ZMě schvaluje přistoupení Města Mikulášovice do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá starostovi města vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva města.
112/4/18.
ZMě schvaluje přijetí dotace od poskytovatele Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Mikulášovice v rámci Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby 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“ a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA
podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace č. 18/SML1825/SOPD/KH dle předloženého návrhu.
113/4/18.
ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 80 o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II,
Prioritní osa 2, specifický cíl 2.1. - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi“ a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA k zajištění podkladů a
povinných příloh k žádosti o dotaci a samotnému podání žádosti včetně studie proveditelnosti.
114/4/18.
ZMě schvaluje nabídku společnosti ALIS, spol. s.r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ
006 72 416, na dodání software KEO4 účetnictví, pokladna, DPH, homebanking a příjmové
agendy za cenu 35.796,- Kč bez DPH + roční udržovací poplatek ve výši 11.400,-Kč bez
DPH a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA k objednání tohoto software.
115/4/18.
ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a HS Occasion, s.r.o.,
Konviktská 291/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 027 96 040 s předmětem smlouvy
„Zajištění zadání a administrace veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. pravidly poskytovatele dotace,
vztahující se k projektu s názvem „Kanalizace a vodovod v horních a dolních
Mikulášovicích“, za cenu 89.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila
Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
116/4/18.
ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a HS Occasion, s.r.o.,
Konviktská 291/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 027 960 40 s předmětem smlouvy
„Poradenské, analytické a konzultační služby a veškerá související administrativa za účelem
získání finančních prostředků z evropských fondů v rámci Operačního programu životní
prostředí nebo dotačních prostředků MZe k realizaci projektu – Kanalizace v horních a
dolních Mikulášovicích“, za cenu celkem 500.000,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 smlouvy Položkového rozpočtu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto
smlouvu.
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117/4/18.
ZMě schvaluje Dodatek č. 2 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 „Změna čl. III. – Termín plnění – prodloužení termínu dokončení prací
nejdéle do 30.06.2018“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila
Bláhu, MBA podepsat tento dodatek.
118/4/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016327/VB02 mezi Městem
Mikulášovice (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 247
29 035 (oprávněný), zastoupenou na základě plné moci společností WAMA s.r.o., se sídlem
Vilsnice 94, Děčín XII, PSČ 405 02, IČ 472 87 926 s předmětem smlouvy „Sjednání
podmínek pro uzavření vlastní smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene, zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na dotčeném pozemku p.p.č. 5259 v obci
a k.ú. Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila
Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
119/4/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností Hydropol ČR, spol.
s.r.o., nám. Svobody 133, 769 01 Holešov, IČ 253 38 901, s předmětem smlouvy „Dodávka,
instalace a uvedení do provozu elektrofyzikálního bezkontaktního systému Hydrodry,
sestávajícího ze 2 ks elektricky napájených vysílačů v objektu Mikulášovice čp. 2 a 3 ks
v objektu Mikulášovice čp. 10“, za cenu 190.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
120/4/18.
ZMě neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní
95, 181 02 Praha 8, IČ 613 83 198, za účelem podpory provozu Linky bezpečí.
121/4/18.
ZMě bere na vědomí žádost Společenství vlastníku jednotek Mikulášovice o umístění kamer
na parkoviště na sídlišti Mikulášovice a pověřuje starostu Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA
prověřit možnosti použití kamerového systému se zástupci Policie ČR.
122/4/18.
ZMě bere na vědomí připomínky p. Moniky Zimmerové k veřejné hromadné dopravě na
trase Mikulášovice dolní nádraží – Panský (Krásná Lípa) – Rumburk.
123/4/18.
ZMě schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč Asociaci TOM ČR, TOM
1027 STOPAŘI, 407 79 Mikulášovice 1039, IČ 725 56 072, za účelem podpory sportovní
akce „Mistrovství ČR v turistickém závodě dne 15.09.2018“, konkrétně na propagaci
(plakáty, banery), nákup technického materiálu a cen pro vítěze, dle předložené žádosti
a pověřuje starostu Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA přípravou a podpisem darovací smlouvy.
124/4/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Tomášem Bodorem, Pod
Náhonem 41, 407 47 Dolní Poustevna, IČ 061 04 924, s předmětem smlouvy „Zhotovení
sochy Ježíše nanebevzetí o výšce cca 120 cm + ozdobná konzole a zhotovení olejomalby
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Korunovace Panny Marie na desce v ozdobném rámu o rozměrech přibližně 170 x 110 cm“,
za cenu 60.000,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc.
Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
125/4/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1550-15/2018 ze dne 14.03.2018
jako díl „a“ – zahrada o výměře 8 m2, který se odděluje z p.p.č. 5929/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 7745 m2 a p.p.č. 5929/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
22 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů Martina a Vladimíry
Kalvasových, za kupní cenu 544,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí kupující při podpisu
kupní smlouvy.
126/4/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku p.p.č. 3453/3 – trvalý travní porost o výměře 1312 m2
v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví pana Petra Šnegoně, za kupní cenu
17.056,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
127/4/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1516-165/2018 ze dne 30.01.2018
jako p.p.č. 5929/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice,
do výlučného vlastnictví pana Jaroslava Kubáta, za kupní cenu 720,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
128/4/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1516-165/2018 ze dne 30.01.2018 jako
p.p.č. 6024 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 od p. Jaroslava Kubáta, za kupní
cenu 240,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady
spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
129/4/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1529-181/2017 ze dne 01.02.2018
jako p.p.č. 5853/32 – zahrada o výměře 5 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného
vlastnictví pana Antonína Špíse, za kupní cenu 175,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
130/4/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemků označených na GP č. 1529-181/2017 ze dne 01.02.2018
jako díl „b“ – zahrada o výměře 85 m2, který se odděluje z p.p.č. 5853/5 – zahrada o výměře
108 m2 a díl „c“ – zahrada o výměře 2 m2, který se odděluje z p.p.č. 5855/2 – trvalý travní
porost o výměře 12 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů Zdeňka
a Dany Lerchových, za kupní cenu 3.045,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
131/4/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 186/7/17.
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ZMě schvaluje odprodej pozemku p.p.č. 2294/24 – trvalý travní porost o výměře 240 m2
v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů Vladimíra a Jany Ježkových, za
kupní cenu 3.120,- 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
starosta města

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