Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 18. 9. 2019
167/7/19.
ZMě bere na vědomí znění zápisu z 6. zasedání ZMě.
168/7/19.
ZMě schvaluje program 7. zasedání ZMě takto:
Program:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3.
Majetkoprávní záležitosti města
4.
Prodeje nemovitostí
5.
Závěr
169/7/19.
ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Rostislav Trojan a p. Pavel
Harant.
170/7/19.
ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Janu Doutnáčovou.
171/7/19.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 6. zasedání ZMě ze dne
18. 7. 2019.
172/7/19.
ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru č. 3/2019 ze dne 16. 9. 2019.
173/7/19.
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření Města Mikulášovice č. 5/2019 dle předloženého návrhu.
174/7/19.
ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 5 000 000,- Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 117D8210A1324, od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské
nám. 932/6, 110 15 Praha 1, z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019 s názvem
projektu „Oprava komunikací, Mikulášovice.“
175/7/19.
ZMě bere na vědomí Závěrečné vyhodnocení akce 014D241008186 Mikulášovice –
Dopravní automobil s přívěsem nákladním.
176/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Základní školy Mikulášovice, okres Děčín,
jehož předmětem je změna názvu, a to konkrétně: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín,
příspěvková organizace.
177/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín,
jehož předmětem je změna názvu, a to konkrétně: Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín,
příspěvková organizace.

1

178/7/19.
ZMě bere na vědomí podání žádosti o vyhlášení Opatření obecné povahy podle § 33 zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
179/7/19.
ZMě bere na vědomí žádost Policie ČR o vyčíslení způsobené škody při realizaci zakázky
malého rozsahu pro Město Mikulášovice – Oprava fasády a střechy kaple v Mikulášovicích.
Dle uvedených skutečností město nebylo poškozeno.
180/7/19.
ZMě bere na vědomí výběrové řízení na zakázku „Oprava havarijního stavu střechy
bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích.“ Kompletní zpracování výběrového řízení
realizovala firma PGM Consulting Ústí nad Labem, Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad
Labem za Kč 29990,- bez DPH. Zhotovitelem stavby je firma Siops spol. s r.o. Vilémov u
Šluknova č.p. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova, IČ 47283858 s nabídkovou cenou 3699999,- Kč
bez DPH.
181/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku mezi Městem Mikulášovice
a MAS Český sever, z. s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 269 83 303, s předmětem
smlouvy „Poskytnutí účelového příspěvku ve výši 39 525,- Kč z Programu rozvoje Ústeckého
kraje 2014 – 2020 na projekt – Mikulášovická neckiáda“ a pověřuje starostku města Ing.
Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
182/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů mezi
Městem Mikulášovice a společností POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, 110 00
Praha 1, IČ 265 48 526 s předmětem smlouvy „Poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
projektu ve výši 21 900,- Kč“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat
tuto smlouvu.
183/7/19.
ZMě schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Mikulášovice s prvky regulačního plánu
v návrhových plochách zkráceným postupem (v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění).
184/7/19.
ZMě schvaluje, že určeným zastupitelem pro změnu č. 1 Územního plánu Mikulášovice bude
p. Ing. Antonín Bláha.
185/7/19.
ZMě schvaluje, že pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Mikulášovice bude Úřad
územního plánování, odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk.
186/7/19.
ZMě schvaluje obsah změny Územního plánu Mikulášovice dle § 55a stavebního zákona dle
přílohy a pověřuje místostarostu p. Ing. Antonína Bláhu k objednání vyhotovení změny č. 1
Územního plánu Mikulášovice u Úřadu územního plánování, Odboru regionálního rozvoje a
investic MěÚ Rumburk.
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187/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2019 mezi Městem Mikulášovice a společností HPN
projekt s.r.o., Obrataň 93, PSČ 394 12, IČ 015 12 595, s předmětem smlouvy „Dodávka a
montáž dopravního značení na místních komunikacích města Mikulášovice“, za cenu
298 454,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
188/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo AMS/2/2019 mezi Městem Mikulášovice a REGULA TERM
družstvo, Anglická 121, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 005 26 975, s předmětem smlouvy
„Montáž hořáků WG 30N/1-C ZM-LN W-MF512 v Základní škole Mikulášovice“ za cenu
225 424,- Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
189/7/19.
ZMě schvaluje nabídku firmy Auto DORDA s.r.o. Žitavská 3112, 470 01 Česká Lípa, IČ
25450221, na dodávku automobilu Ford Ranger ICA za cenu Kč 747619,- včetně 21 % DPH
a pověřuje starostku Ing. Miluši Trojanovou k podpisu kupní smlouvy.
190/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/ZEPS/2019 mezi Městem Mikulášovice
a společností ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 286 88 651, s předmětem dodatku
„Doplnění opravy komunikace MK 59 a z toho vyplývající navýšení ceny o 395 875,09 Kč
bez DPH“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tento dodatek.
191/7/19.
ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a společností HS Occasion,
s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, IČ 027 96 040, s předmětem smlouvy „Provedení
poradenské, analytické a konzultační služby včetně veškeré související administrativy za
účelem získání finančních prostředků z evropských či jiných dotačních titulů k realizaci
projektu Rekonstrukce bytového domu č. p. 7 v Mikulášovicích“ za cenu 5 000,-Kč bez DPH
za přípravu projektu a volby dotačního titulu, 30 000,- Kč bez DPH za přípravu a organizační
zajištění podání žádosti o finanční podporu, 45 000,- Kč bez DPH za zpracování podkladů pro
hodnocení, 55 000,- Kč bez DPH za technickou podporu před a při podpisu smlouvy a
15 000,- Kč bez DPH za zpracování Závěrečného vyhodnocení akce, a pověřuje starostku
města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
192/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C19/11 mezi
Městem Mikulášovice (jako investorem), Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (jako oprávněným) a Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 013 12 774 (jako
povinným), s předmětem smlouvy „Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 5468/1
v obci a k.ú. Mikulášovice“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
193/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Ladislavem Rumlem, Mlýnská
220, 407 77 Šluknov, IČ 127 75 002, s předmětem smlouvy „Výměna střešní krytiny na
objektu Mikulášovice č. p. 1098“ za cenu 730 840,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
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194/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008906/VB002 mezi Městem Mikulášovice
(jako budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněný), zastoupenou na základě plné moci
společností GEZ spol. s.r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, IČ 272 97 438,
s předmětem smlouvy „Oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 5259 v obci a k.ú. Mikulášovice“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
195/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017127/VB02 mezi Městem Mikulášovice
(jako budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněný), zastoupenou na základě plné moci
společností MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 250 06 754,
s předmětem smlouvy „Oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 4950/9 a p.p.č 5396/1 v obci a k.ú.
Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tuto smlouvu.
196/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121556914 mezi Městem Mikulášovice
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ
247 29 035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického
zařízení v odběrném místě p.p.č. 1346 v obci a k.ú. Mikulášovice do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN)“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat
tuto smlouvu.
197/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121556913 mezi Městem Mikulášovice
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ
247 29 035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického
zařízení v odběrném místě p.p.č. 2304/1 v obci a k.ú. Mikulášovice do napěťové hladiny 0,4
kV (NN)“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tuto smlouvu.
198/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo č 22/1/19 na zpracování projektové dokumentace
k projektu s názvem „Rekonstrukce objektu stojícím na st.p.č. 1486 k.ú. Mikulášovice –
bývalé kasárny“ mezi Městem Mikulášovice a p. Kateřinou Kormundovou, 407 79
Mikulášovice č.p. 294, IČ 880 44 831, s předmětem dodatku „Změna a doplnění čl. II.
Smlouvy“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.
199/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25/1/19 na zpracování projektové
dokumentace k projektu s názvem „Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích“
mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 407 79 Mikulášovice č.p. 795, IČ 034 54
339, DIČ CZ 871 218 26 00, s předmětem dodatku „Doplnění Čl. I. – Předmět díla o SO3,
doplnění Čl. II. odst.1 a 3 - Způsob provádění díla a doplnění Čl. III. – Cena za dílo“ a
pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.
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200/7/19.
ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 70/3/19 na zpracování projektové
dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce bytového domu č.p. 321 v Mikulášovicích“
mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 407 79 Mikulášovice č.p. 795, IČ 034 54
339, DIČ CZ 871 218 26 00, s předmětem dodatku „Doplnění Čl. I – Předmět díla o SO3,
doplnění Čl. II odst. 1 písm. d) a odst. 3 a doplnění Čl. III. – Cena za dílo“ a pověřuje
starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.
201/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo na provedení technického dozoru projektanta mezi Městem
Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 407 79 Mikulášovice č.p. 795, IČ 034 54 339, DIČ CZ
871 218 26 00, s předmětem smlouvy „Technický dozor projektanta v rámci zakázky
s názvem Oprava havarijního stavu střechy bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích“ za cenu
90 750,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto
smlouvu.
202/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi Městem Mikulášovice (jako budoucí povinná) a p. Vítězslavem Kučerou,
Mikulášovice 1109, 407 79 Mikulášovice (jako budoucí oprávněná) s předmětem smlouvy
„Sjednání podmínek pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
na dotčené nemovitosti p.p.č. 5924 v obci a k.ú. Mikulášovice pro účely uložení datového
komunikačního vedení pro objekt č.p. 1109 v obci a k.ú. Mikulášovice“ a pověřuje starostku
města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
203/7/19.
ZMě projednalo a schvaluje cenovou nabídku firmy ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Ing.
Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 158 55 864 s předmětem nabídky
„Projekční práce – úpravy dílčích veřejných prostor ve městě Mikulášovice“ za celkem
320 650,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou vyhotovením a
podepsáním smlouvy dle předložené nabídky.
204/7/19.
ZMě schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi
Městem Mikulášovice a společností Amper Market, a.s., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1,
IČ 241 28 376, s předmětem smlouvy „Závazek poskytnout zákazníkovi sdružené služby
dodávky elektřiny“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostku města Ing. Miluši
Trojanovou vyhotovením a podepsáním smlouvy dle předloženého materiálu.
205/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku st.p.č. 493/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 173 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů p. Pavla
Šarkőzyho a p. Lenky Šarkőzyové, za kupní cenu 7.785,- Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem nemovitosti.
206/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku p.p.č. 6055 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2
v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů p. Vojtěcha Šimka a p. Jany
Šimkové, za kupní cenu 24,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
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207/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1719-76/2019 ze dne 2. 7. 2019 jako
p.p.č. 995/2 – trvalý travní porost o výměře 25 m2, který se nově skládá z dílu „a“ – trvalý
travní porost o výměře 13 m2 a původní p.p.č. 995/2 – trvalý travní porost o výměře 12 m2,
dále prodej pozemků p.p.č. 995/1 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a p.p.č. 5853/25 – ostatní
plocha o výměře 32 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví společnosti
Mikov s.r.o., se sídlem 407 79 Mikulášovice 741, IČ 250 28 626, za kupní cenu 1.405,- Kč +
ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
208/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1722-79/2019 ze dne 10. 6. 2019
jako p.p.č. 2123/2 – trvalý travní porost o výměře 1089 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do
výlučného vlastnictví p. Oldřišky Rőslerové, za kupní cenu 14.157,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti.
209/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků, označených na GP č. 1720-77/2019 ze dne 25. 6. 2019
jako díl „a“ – zahrada o výměře 27 m2, díl “b“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2
a díl „c“ – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 82 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do
společného jmění manželů p. Petra Šulce a p. Simony Šulcové, za kupní cenu 2.289,- Kč +
ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
210/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků p.p.č. 2264/1 – zahrada o výměře 164 m2 a p.p.č. 2265/4 –
trvalý travní porost o výměře 73 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění
manželů p. Vladimíra Trojana a p. Mgr. Blanky Trojanové, za kupní cenu 6.689,- Kč + ostatní
náklady spojené s prodejem nemovitostí.
211/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků p.p.č. 5369/1 – ostatní plocha o výměře 229 m2, p.p.č.
1018 – zahrada o výměře 228 m2, p.p.č. 1019 – trvalý travní porost o výměře 88 m2, st.p.č.
523 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2 a p.p.č. 992/2 – trvalý travní porost o
výměře 59 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů p. Petra Lazura a
p. Ivany Lazurové, za kupní cenu 6.689,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitostí.
212/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků p.p.č. 182 – zahrada o výměře 119 m2 a p.p.č. 6037 –
ostatní plocha o výměře 111 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů
p. Rudolfa Kocourka a p. Vlasty Kocourkové, za kupní cenu 5.497,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitostí.
213/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků st.p.č. 1554 – zastavěná plocha o výměře 47 m2, p.p.č.
1304 – trvalý travní porost o výměře 216 m2, p.p.č. 1305/4 – trvalý travní porost o výměře
718 m2, p.p.č. 1305/6 – zahrada o výměře 72 m2, p.p.č. 1305/7 – zahrada o výměře 267 m2,
p.p.č. 1534/4 – trvalý travní porost o výměře 434 m2 a p.p.č. 1534/8 – trvalý travní porost o
výměře 41 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví p. Jany Brabcové, za
kupní cenu 32.297,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
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214/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1726-86/2019 ze dne 25. 6. 2019
jako p.p.č. 2292/58 – trvalý travní porost o výměře 359 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do
výlučného vlastnictví p. Renaty Olejárové, za kupní cenu 4.667,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitosti.
215/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků p.p.č. 406/2 – ostatní plocha o výměře 58 m2, p.p.č. 5846/5
– ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.p.č. 5846/39 – ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v obci
a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví Mysliveckého spolku Tesák Mikulášovice, se
sídlem 407 79 Mikulášovice 65, IČ 467 97 726, za kupní cenu 1.320,- Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem nemovitostí.
216/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků, označených na GP č. 1347-150/2016 ze dne 22. 5. 2019
jako díl „c“ – trvalý travní porost o výměře 63 m2 a díl “a“ – trvalý travní porost o výměře
10 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do podílového spoluvlastnictví p. Jaroslava Španihela
st. a p. Jaroslava Španihela ml., za kupní cenu 949,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitostí.
217/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1347-150/2016 ze dne 22. 5. 2019
jako díl „d“ – trvalý travní porost o výměře 21 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného
jmění manželů p. Františka Mősera a p. Lenky Mőserové, za kupní cenu 273,- Kč + ostatní
náklady spojené s prodejem nemovitostí.
218/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemků, označených na GP č. 1347-150/2016 ze dne 22. 5. 2019
jako díl „f“ – trvalý travní porost o výměře 153 m2, díl „b“ – trvalý travní porost o výměře
5 m2 a p.p.č 2292/45 – trvalý travní porost o výměře 34 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do
společného jmění manželů p. Josefa Valenty a p. Moniky Valentové, za kupní cenu 2.496,Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
219/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1347-150/2016 ze dne 22. 5. 2019
jako díl „e“ – trvalý travní porost o výměře 24 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do výlučného
vlastnictví p. Heleny Ráčkové, za kupní cenu 312,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem
nemovitostí.
220/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku p.p.č. 71 – trvalý travní porost o výměře 468 m2 v obci
a k.ú. Mikulášovice, do výlučného vlastnictví p. Ing. Věry Semelové, za kupní cenu 6.084,Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
221/7/19.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1718-50/2019 ze dne 26. 6. 2019
jako p.p.č. 186/3 – trvalý travní porost o výměře 481 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do
výlučného vlastnictví p. Hany Píchové, za kupní cenu 6.253,- Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem nemovitosti.
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222/7/19.
ZMě neschvaluje odprodej pozemků:
- p.p.č. 2295/7 – zahrada o výměře 2664 m2,
- p.p.č. 2295/11 – trvalý travní porost o výměře 900 m2,
- p.p.č. 2295/12 – zahrada o výměře 2773 m2,
v obci a k.ú. Mikulášovice.
……………………………... ...........
Ing. Miluše Trojanová
starostka města

…………………………………....
Ing. Antonín Bláha
místostarosta města
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