Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice
konaného dne 17. 3. 2021
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
539/2/21.
ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Kateřina Sýkorová DiS.
a p. Rostislav Trojan, zapisovatelkou zasedání p. Evu Mocíkovou.
3. Schválení programu
Program:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3.
Schválení programu
4.
Kontrola plnění usnesení
5.
Zápis z finančního výboru a Rozpočtové opatření č. 2/2021
6.
Projednání poskytnutí neinvestičních dotací pro spolky
7.
Program rozvoje města Mikulášovice na r. 2021 - 2027
8.
Majetkoprávní záležitosti města – smlouvy
- Smlouva o úvěru – Česká spořitelna a.s. – ZŠ horní budova
- Kupní smlouva – pozemky sídliště
- Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – 117. výzva
OPŽP – kotlíková dotace
- Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – GasNet, s.r.o.
- Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností – SÚS Ústeckého
kraje, p.o. – přeložka plynovodu
- Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Ústecký kraj, GasNet,
s.r.o. – přeložka plynovodu
- Smlouvy o úpravě stávající infrastruktury – CETIN a.s. – výstavba
chodníku část Hvězdárna – potraviny a Sídliště komunikace pro pěší a
parkovací plochy
- Smlouvy o dílo – Libor Krejsa – Elmont – plynofikace městských
bytů
- Smlouva o dílo – Hošek Jan – PD ZŠ - spojovací krček
- Smlouva o dílo – Hošek Jan – PD ZŠ – bezpečnost školy
- Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu – EKO servis Varnsdorf a.s.; Ceník prodeje
známek na svoz SKO a BIO; Ceník Sběrné místo Mikulášovice
- Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru – REMA Systém,
a.s.
9.
Prodeje nemovitostí
10.
Projednání splynutí příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Mikulášovice
11.
Meziobecní spolupráce – vytvoření společnosti pro svoz a likvidaci
odpadů
12.
Diskuze
13.
Závěr
540/2/21.
ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě dle předloženého návrhu.
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4. Kontrola plnění usnesení
541/2/21.
ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 1. zasedání ZMě ze dne
10. 2. 2021.
5. Zápis z finančního výboru a Rozpočtové opatření č. 2/2021
Zápis z finančního výboru
542/2/21.
ZMě bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 1/2021 ze dne 15. 3. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
543/2/21.
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu.
6. Projednání poskytnutí neinvestičních dotací pro spolky
544/2/21.
ZMě schvaluje přidělení neinvestičních dotací pro spolky na rok 2021, dle předloženého
rozpisu.
7. Program rozvoje města Mikulášovice na období let 2021 -2027
545/2/21.
ZMě projednalo a schvaluje strategický rozvojový dokument - Plán rozvoje města
Mikulášovice na období let 2021 – 2027. Připomínky budou zpracovány a doloženy zápisem
ze zasedání.
8. Majetkoprávní záležitosti města - smlouvy
Smlouva o úvěru – Česká spořitelna a.s. – ZŠ horní budova
546/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0633212169/LCD mezi Městem Mikulášovice a Českou
spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782, s předmětem
smlouvy „Poskytnutí úvěru na financování projektu – Rekonstrukce horní budovy ZŠ
Mikulášovice“ ve výši 20.000.000,- Kč, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města,
Ing. Miluši Trojanovou, podpisem této smlouvy.
Kupní smlouva – pozemky sídliště
547/2/21.
ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice (jako kupujícím) a panem
Miroslavem Talianem (jako prodávajícím), s předmětem smlouvy: „Koupě pozemku p. č.
875/25 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4599 m2, zapsaného na LV č. 11573 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk“ za dohodnutou kupní
cenu 160.965,- Kč a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy.
Smlouvy o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí – 117. výzva OPŽP –
Kotlíková dotace
548/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Mikulášovice a p. Miroslavem Soukupem, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční
výpomoci na financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy
OPŽP v Ústeckém kraji“ ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši
Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
549/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Mikulášovice a p. Pavlem Kolínským, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční výpomoci
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na financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy OPŽP
v Ústeckém kraji“ ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tuto smlouvu.
550/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Mikulášovice a p. Jaroslavem Španihelem, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční
výpomoci na financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy
OPŽP v Ústeckém kraji“ ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši
Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
551/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Mikulášovice a p. Vernerem Kühnertem, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční
výpomoci na financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy
OPŽP v Ústeckém kraji“ ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši
Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
552/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Mikulášovice a p. Petrem Šulcem, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční výpomoci na
financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy OPŽP
v Ústeckém kraji“ ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tuto smlouvu.
Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – GasNet, s.r.o. – přeložka plynovodu
553/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
8800100207_2/BVB/P mezi Městem Mikulášovice (jako budoucí povinný) a společností
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupenou
na základě plné moci společností GasNet Služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00
Brno – Zábrdovice, IČ 279 35 311 (jako budoucím oprávněným), s předmětem smlouvy
„Přeložka plynovodu – PREL A, Mikulášovice, STL Plynovod na p.p.č. 5327/1 v k.ú.
Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tuto smlouvu.
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností – SÚS Ústeckého kraje, p.o. – přeložka
plynovodu
554/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do
tělesa silnice v důsledku realizace stavby mezi Městem Mikulášovice (jako investorem) a
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ 000
80 837 (jako správcem komunikace), s předmětem smlouvy „Přeložka plynovodu – PREL A,
Mikulášovice, STL Plynovod na p.p.č. 5327/1 v k.ú. Mikulášovice“ dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Ústecký kraj, GasNet, s.r.o. – přeložka
plynovodu
555/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem
Mikulášovice (jako investorem) a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 708 92 156, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje, p.o., se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ 000 80 837 (jako budoucím zavázaným)
a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272
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95 567, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ 279 35 311 (jako budoucím oprávněným),
s předmětem smlouvy „Přeložka plynovodu – PREL A, Mikulášovice, STL Plynovod na
p.p.č. 5327/1 v k.ú. Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing.
Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.
Smlouvy o úpravě stávající infrastruktury – CETIN a.s. – výstavba chodníku část Hvězdárna
– potraviny a Sídliště komunikace pro pěší a parkovací plochy
556/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající
infrastruktury č. UL_2021/0011 mezi Městem Mikulášovice a společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 040 84 063, s předmětem
smlouvy „Překládka dotčených sítí před realizací stavby – Mikulášovice sídliště – řešení
komunikací pro pěší a parkovacích míst na p.p.č. 875/27 a p.p.č. 6046“ v k.ú. Mikulášovice,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podepsat tuto
smlouvu.
557/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající
infrastruktury č. UL_2021/0023 mezi Městem Mikulášovice a společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 040 84 063, s předmětem
smlouvy „Překládka dotčených sítí před realizací stavby – Mikulášovice – výstavba chodníku
podél III/26510 – část Hvězdárna - potraviny na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 753/2 v k.ú.
Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou,
podepsat tuto smlouvu.
Smlouvy o dílo – Libor Krejsa – Elmont – plynofikace městských bytů
558/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení společného přívodu a rozdělovače pro čtyři plynoměry v bytovém domě č.p. 10
Mikulášovice“, za cenu 51.823,09 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem této smlouvy.
559/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 10 Mikulášovice“, za cenu
199.827,45 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
560/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 10 Mikulášovice“, za cenu
174.356,10 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
561/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 10 Mikulášovice“, za cenu
198.637,20 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
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562/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 10 Mikulášovice“, za cenu
169.631,90 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
563/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 574 Mikulášovice“, za cenu
121.469,90 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
564/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 574 Mikulášovice“, za cenu
194.891,65 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
565/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 574 Mikulášovice“, za cenu
168.531,35 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
566/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Liborem Krejsou – Elmont,
Mikulášovice č.p. 849, 407 79 Mikulášovice, IČ 127 71 660, s předmětem smlouvy
„Zhotovení plynofikace a vytápění bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 574 Mikulášovice“, za cenu
141.364,90 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši
Trojanovou, podpisem této smlouvy.
Smlouva o dílo – Jan Hošek – PD ZŠ – spojovací krček
567/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Janem Hoškem, Mikulášovice
795, 407 79 Mikulášovice, IČ 034 54 339, s předmětem smlouvy „Zpracování projektové
dokumentace stavby s názvem ZŠ Mikulášovice – spojovací krček mezi tělocvičnou a horní
budovou včetně zázemí pro kuchyň“, za cenu celkem 459.800,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem této smlouvy.
Smlouva o dílo – Jan Hošek – PD ZŠ – bezpečnost školy
568/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Janem Hoškem, Mikulášovice
795, 407 79 Mikulášovice, IČ 034 54 339, s předmětem smlouvy „Zpracování projektové
dokumentace stavby s názvem ZŠ Mikulášovice – bezpečnost školy – oplocení, vjezdy,
zpevněné plochy a parkování“, za cenu celkem 127.050,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem této smlouvy.
Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu –
EKO servis Varnsdorf a.s.
569/2/21.
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ZMě schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě mezi Městem Mikulášovice a společností
EKO servis Varnsdorf a.s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 250 42 149,
s předmětem dodatku „Změna přílohy č. 1 - Ceny služeb na základě odstavce V. příkazní
smlouvy“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou
podepsat tento dodatek.
Ceník prodeje známek na svoz SKO a BIO
570/2/21.
ZMě schvaluje Ceník prodeje známek na svoz směsného komunálního odpadu a bio odpadu
dle předloženého návrhu.
Ceník Sběrné místo Mikulášovice
571/2/21.
ZMě schvaluje Ceník vybíraných odpadů na Sběrném místě Mikulášovice dle předloženého
návrhu.
Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru – REMA Systém, a.s.
572/2/21.
ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností REMA Systém,
a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ 645 10 263, s předmětem smlouvy
„Zřízení místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení a odpadních baterií nebo
akumulátorů od konečných uživatelů“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města,
Ing. Miluši Trojanovou, podpisem této smlouvy.
9. Prodeje nemovitostí
573/2/21.
ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1770-126/2020 ze dne 18. 1. 2021
jako díl „a“ o výměře 3790 m2, který se odděluje z p.p.č. 2808/1 – trvalý travní porost o
výměře 8432 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného jmění manželů p. Michaela
Konopáska a p. Petry Konopáskové, za kupní cenu 49.270,- Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem nemovitosti a pověřuje p. starostku Ing. Miluši Trojanovou k podpisu kupní
smlouvy.
10. Projednání splynutí příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Mikulášovice
Revokace usnesení č. 536/01/21
574/2/21.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č.:
536/1/21.
ZMě schvaluje záměr sloučení školského zařízení Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín,
příspěvková organizace, IČ 710 11 293 a Základní škola Mikulášovice, okres Děčín,
příspěvková organizace, IČ 710 11 315 v jeden subjekt ve smyslu ust. § 127 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, kdy zanikajícím subjektem je prvně jmenovaný. Zrušuje se tedy
školské zařízení Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710
11 293 bez likvidace a slučuje se se školským zařízením Základní škola Mikulášovice, okres
Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 315.
Revokace usnesení č. 537/01/21
575/2/21.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č.:
537/1/21.
ZMě schvaluje s účinností od 1. 7. 2021 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola
Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 315 na Základní a Mateřská
škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace, na kterou přecházení od 1. 7.
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2021 všechna práva a závazky sloučením zanikající organizace Mateřská škola Mikulášovice,
okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 293.
Revokace usnesení č. 538/01/21
576/2/21.
ZMě schvaluje revokaci usnesení č.:
538/1/21.
ZMě pověřuje starostku Ing. Miluši Trojanovou a místostarostu Ing. Antonína Bláhu
k předložení zřizovací listiny nové příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola
Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace na březnové zasedání ZMě.
Zrušení zařízení Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín, p.o.
577/2/21.
ZMě schvaluje zrušení zařízení Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková
organizace, IČ 710 11 293 bez likvidace s účinností ke dni 30. 6. 2021.
Zrušení zařízení Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, p.o.
578/2/21.
ZMě schvaluje zrušení zařízení Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková
organizace, IČ 710 11 315 bez likvidace s účinností ke dni 30. 6. 2021.
Splynutí zařízení MŠ a ZŠ Mikulášovice
579/2/21.
ZMě rozhodlo o splynutí s účinností od 1. 7. 2021 zařízení Mateřská škola Mikulášovice,
okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 293 a zařízení Základní škola Mikulášovice,
okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 315, ve smyslu ustanovení § 127 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy zanikla obě zařízení Základní
škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 315 a Mateřská škola
Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 710 11 293 a s účinností od 1. 7. 2021
vzniká splynutím nový nástupnický subjekt s názvem Základní a Mateřská škola
Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace s tím, že veškerý majetek svěřený
k hospodaření zrušeným příspěvkovým organizacím bude svěřen k hospodaření nově zřízené
nástupnické organizaci Města s názvem Základní a Mateřská škola Mikulášovice, okres
Děčín, příspěvková organizace a veškerá práva a závazky včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů zanikajících organizací přecházejí na nově zřízenou nástupnickou
příspěvkovou organizaci.
Zřizovací listina
580/2/21.
ZMě schvaluje Zřizovací listinu nového školského zařízení s názvem Základní a Mateřská
škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2021.
Pověření starostky
581/2/21.
ZMě pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou:
a)
zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku ve smyslu § 27 odst. 12
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění,
b)
zápisem příspěvkové organizace do Ústředního věstníku ČR ve smyslu § 27 odst. 10
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územním rozpočtů v platném
znění,
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c)

podáním žádosti o zařazení příspěvkové organizace do Školského rejstříku dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

11. Meziobecní spolupráce
582/2/21.
ZMě bere na vědomí informaci starostky města, Ing. Miluše Trojanové, o situaci
v odpadovém hospodářství a nové odpadové legislativě.
583/2/21.
ZMě ukládá starostce města, Ing. Miluši Trojanové, zabývat se v rámci meziobecní
spolupráce vytvořením společnosti pro svoz a likvidaci odpadů, vč. vyčíslení finančních
nákladů.
12. Diskuze
13. Závěr

……………………………... ...........
Ing. Miluše Trojanová
starostka města

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