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PPRROOGGRRAAMM::  
  

1.  Zahájení 

2.   Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3.   Schválení programu 

4.  Kontrola plnění usnesení 

5.  Rozpočtové opatření č. 1/2022 

6.   Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 

7.  Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací 

na rok 2022 

8.   Majetkoprávní záležitosti města 
 

 Smlouvy 

 

o Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017127/VB/01 – ČEZ 

Distribuce, a.s. - stavba distribuční soustavy p.p.č. 4950/9, nové kNN 

o Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017856/VB/01 – ČEZ 

Distribuce, a.s. – st.p.č. 723 a p.p.č. 2732 

o Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě – CETIN, a.s. 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-

12-4021834/SoBS VB/001 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 4192/2, nové kNN 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-

12-4021653 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 675/6, nové kNN 

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 733/7/21 – TERMI, s.r.o. – novostavba závětří 

u č.p. 327 – prodloužení termínu plnění 

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 732/7/21 – TERMI, s.r.o. – zpevněné plochy u č.p. 327 

– prodloužení termínu plnění 

o Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Knihovnu 

Městského úřadu Mikulášovice  

o Nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky/služby – Vodovodní 

a kanalizační přípojky pro město Mikulášovice 

o Nabídka – Poskytnutí investičního úvěru na financování rekonstrukce chodníků 

a parkovacích ploch ve městě 

o Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – 117. výzva OPŽP – kotlíková dotace 



 

 

 Dotace 

 

o Podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2022 

o Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Český sever 2021 – 2027 

 

9.   Prodej a pronájem nemovitostí 
 

 Žádosti doporučené ke schválení 

 Žádosti s doporučením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 5 let 

 

10.  Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

 Převod finančních prostředků do rezervního fondu 

 Rozpočet a rozpočtový výhled  

 Převod zůstatku investičního transferu z roku 2021 

 Neinvestiční příspěvky 

 Stížnost 

 

11. Pověření k účasti na valné hromadě SVS 

12.  Diskuze 

13.  Závěr 

  
Zvu k účasti občany města 

Ing. Miluše Trojanová v. r. 

      starostka města 
Vyvěšeno od:   28. 02. 2022 

Vyvěšeno do:   08. 03. 2022 

VS/18/2022 


