Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 28.06.2018
132/5/18.
ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 4. zasedání ZMě ze dne 21.05.2018.
133/5/18.
ZMě schvaluje program 5. zasedání ZMě takto:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Majetkoprávní záležitosti města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Změna katastrální hranice obce
7. Prodeje nemovitostí
8. Diskuze
9. Závěr
134/5/18.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení:
135/5/18.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou.
136/5/18.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starosty o plnění usnesení ze 4. zasedání ZMě ze dne
21.05.2018.
137/5/18.
ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne 25.06.2018.
138/5/18.
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého návrhu.
139/5/18.
ZMě schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2017
včetně zprávy společnosti AUDIT OBCE, s.r.o. Klatovská 371, 261 01 Příbram, IČ 27110753
o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2017, 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.
140/5/18.
ZMě bere na vědomí Nápravné opatření chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2017.
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141/5/18.
ZMě bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Mikulášovice za období od 1.1.2018 do
31.5.2018.
142/5/18.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín k 31.12.2017.
143/5/18.
ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Mateřské školy
Mikulášovice za rok 2017 ve výši 170.516,74 Kč do rezervního fondu a 80.000,-Kč do fondu
odměn.
144/5/18.
ZMě schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2017 v Mateřské škole Mikulášovice,
okres Děčín, 407 79 Mikulášovice č.p. 1066.
145/5/18.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Základní školy Mikulášovice, okres Děčín k 31.12.2017.
146/5/18.
ZMě schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2017 v Základní škole Mikulášovice,
okres Děčín, 407 79 Mikulášovice č.p. 20.
147/5/18.
ZMě schvaluje účetní uzávěrku Tepelného hospodářství Mikulášovice, s.r.o., 407 79
Mikulášovice č.p. 326 k 31.12.2017.
148/5/18.
ZMě schvaluje návrh změny hranice pozemku st.p.č. 1565 z k.ú. Mikulášovice, město
Mikulášovice do k.ú. Vilémov, obec Vilémov a návrh změny hranice pozemku p.p.č. 619
z k.ú. Vilémov, obec Vilémov do k.ú. Mikulášovice, město Mikulášovice.
149/5/18.
ZMě schvaluje Dohodu mezi obcemi o změně katastrální hranice mezi městem Mikulášovice
a obcí Vilémov, 407 80 Vilémov č.p. 172, IČ 00261769 s předmětem dohody „Převedení
parcely st.p.č. 1565 z k.ú. Mikulášovice, město Mikulášovice do k.ú. Vilémov, obec Vilémov,
která zároveň tvoří obecní hranici mezi městem Mikulášovice a obcí Vilémov – vlastník
Jaroslav Bušek a převedení parcely p.p.č. 619 z k.ú. Vilémov, obec Vilémov do k.ú.
Mikulášovice, město Mikulášovice, která zároveň tvoří obecní hranici mezi městem
Mikulášovice a obcí Vilémov – vlastník ČR Povodí Ohře, s.p. “ a pověřuje starostu města
Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto dohodu.
150/5/18.
ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25/ZEPS/2017 mezi Městem Mikulášovice
a společností ZEPS s.r.o., 471 58 Lindava 84, IČ 286 88 651, s předmětem dodatku „Změna
článku IV., odst. 4.1. Cena díla – Cena celkem SoD + D.č. 1 + D.č. 2 – 5.032.135,98 Kč
včetně DPH a změna článku V., odst. 5.1. Povinnosti zhotovitele při provádění díla – Zahájení
díla dle dohody a dokončení a předání díla 22.06.2018“ dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tento dodatek.
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151/5/18.
ZMě schvaluje Dodatek č. 1-18-368.1 ke Smlouvě o dílo č. 18-368.0 mezi Městem
Mikulášovice a společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899,
440 01 Louny, IČ 445 69 688, s předmětem dodatku „Úprava identifikačních údajů
u objednatele, úprava ceny u části vodovod, termínů plnění z důvodů rozšíření rozsahu prací
u vodovodu a úprava platebních podmínek s ohledem na úpravu termínů“ dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tento dodatek.
152/5/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu mezi Městem Mikulášovice
a společností POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 265 48 526,
s předmětem smlouvy „Zajištění kulturně - vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů“, za
cenu 21.400,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc.
Emila Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
153/5/18.
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
obrazu sv. Floriána na plechovou desku s dřevěným rámem a stříškou, revitalizace památníku
u nádraží a zrestaurování božích muk naproti řeznictví“, za cenu 80.000,- Kč včetně DPH dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA podepsat tuto
smlouvu.
154/5/18.
ZMě schvaluje Objednávku zpracování studie proveditelnosti mezi Městem Mikulášovice
(jako objednatelem) a společností HS Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 –
Staré Město, IČ 027 96 040 (jako dodavatelem), s předmětem objednávky „Zpracování studie
proveditelnosti projektu Sociální bydlení – Mikulášovice budova č.p. 321, kdy
poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – kolová výzva IROP č. 80 –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ za celkovou cenu 471.900,- Kč včetně
DPH dle předloženého materiálu.
155/5/18.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností JM Adito, s.r.o.,
Bartolomějská 291/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 046 69 789, s předmětem smlouvy
„Závazek zhotovitele provést pro objednatele sloučenou dokumentaci pro územní a stavební
řízení na projekt – Sociální bydlení – Mikulášovice budova č.p. 321“, za celkovou cenu
295.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila
Bláhu, MBA podepsat tuto smlouvu.
156/5/18.
ZMě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč DSO SEVER, 407 81
Lipová 422, IČ 708 10 141, jako podíl na Atletické olympiádě dětí DSO Sever 2018.
157/5/18.
ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci obcím z výzvy „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 na rekonstrukci požární zbrojnice Mikulášovice.
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158/5/18.
ZMě schvaluje záměr vybudování nového sběrného dvora v areálu bývalých kasáren
a pověřuje starostu města Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA k zajištění projektové přípravy
k podání žádosti o dotaci.
159/5/18.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 192/7/17.
ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1444-64/2017 ze dne 10.07.2017 jako
díl „c“- zahrada o výměře 567 m2, vznikající z p.p.č. 2243/4 – trvalý travní porost o výměře
1688 m2, do společného jmění manželů Pavla a Vladimíry Durgalových, za kupní cenu
19.845,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
160/5/18.
ZMě schvaluje odprodej p.p.č. 2268/19 - zahrada o výměře 567 m2, do společného jmění
manželů Pavla a Vladimíry Durgalových, za kupní cenu 19.845,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
161/5/18.
ZMě schvaluje odprodej pozemků označených na GP č. 1566-22/2018 ze dne 02.05.2018
jako díl „i“ – zahrada o výměře 18 m2, který se odděluje z p.p.č. 934/1 – zahrada o výměře
22 m2 a díl „k“ – zahrada o výměře 32 m2, který se odděluje z p.p.č. 917/2 – trvalý travní
porost o výměře 33 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů Pavla
a Lenky Šarkőzyových, za kupní cenu 1.750,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
162/5/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1566-22/2018 ze dne 02.05.2018 jako
díl „d“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2, který se odděluje ze st.p.č.
493/3 – zastavěná plocha o výměře 503 m2 od manželů Pavla a Lenky Šarkőzyových, za
kupní cenu 3.308,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní
náklady spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
163/5/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1566-22/2018 ze dne 02.05.2018 jako
díl „f“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, který se odděluje ze st.p.č. 493/2
– zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 269 m2 od p. Pavla Šarkőzyho, za kupní
cenu 833,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady
spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
164/5/18.
ZMě schvaluje koupi pozemků označených na GP č. 1566-22/2018 ze dne 02.05.2018 jako
díl „b“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, který se odděluje z p.p.č. 5360/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 251 m2 a díl „e“ – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2, který se odděluje z p.p.č. 918/4 – trvalý travní porost o výměře
174 m2, v k.ú. Mikulášovice od manželů Klause a Kristíny Klingerových, za kupní cenu 293,Kč + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené
s nabytím nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
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165/5/18.
ZMě schvaluje koupi pozemku označeného na GP č. 1588-48/2018 ze dne 30.05.2018 jako
p.p.č. 1607/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 od manželů Václava
a Lenky Zerzánových, za kupní cenu 1.148,- Kč + ostatní náklady spojené s nabytím
nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s nabytím nemovitosti uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
166/5/18.
ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Základní školy
Mikulášovice za rok 2017 ve výši 294.246,80Kč do rezervního fondu.
167/5/18.
ZMě schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ušetřených odměn zastupitelů města
Mikulášovice za období od 19.02.2018 do 6.10.2018 ve prospěch Veroniky Mőseové, na
úhradu nákladů již zakoupeného léku, převodem na běžný účet
a pověřuje starostu města
Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA připravit a podepsat Darovací smlouvu.

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

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