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USNESENÍ 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 8. 3. 2022 

 

1. Zahájení 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

1/1/22.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Kateřina Sýkorová, DiS 

a p. Mgr. Roman Klinger, zapisovatel zasedání p. Mgr. Simon Mertlů. 

 

3. Schválení programu 

Program: 

  1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3. Schválení programu  

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

6. 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 a půjčka 

• Stížnost 

• Revokace usnesení č. 813/9/21 

• Rozdělení ZŠ a MŠ Mikulášovice a zřizovací listiny 

• Vyhlášení výběrového řízení 

• Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly 
 

7. Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021 

8. Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací na rok 

2022 

 9. Majetkoprávní záležitosti města – smlouvy 
 

• 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. 732/7/21 – TERMI, s.r.o. – zpevněné plochy u 

č.p. 327 – prodloužení termínu plnění 

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 smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Knihovnu 

Městského úřadu Mikulášovice  

o Nabídka na projektovou dokumentaci – Vodovodní a kanalizační přípojky pro město 

Mikulášovice – Jan Hošek 
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o Nabídka – Poskytnutí investičního úvěru na financování rekonstrukce chodníků 

a parkovacích ploch ve městě ze dne 7.3.2022 

o Nabídka na projektovou dokumentaci – Oprava rybníka Salmov 1 a Salmov 2 v k.ú. 

Mikulášovice – INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.  

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 567/2/21 – Jan Hošek 

– ZŠ Mikulášovice - spojovací krček mezi tělocvičnou a horní budovou včetně zázemí 

pro kuchyň – prodloužení termínu plnění 

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 568/2/21 – Jan Hošek 

– ZŠ Mikulášovice - bezpečnost školy (oplocení, vjezdy, zpevněné plochy 

a parkování) – prodloužení termínu plnění  

o Smlouvy 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 

o Poskytnutí účelové dotace na provozní výdaje Spolku Kolem dokola 

 

10. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

• Žádosti doporučené ke schválení 

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

11.  Pověření k účasti na valné hromadě SVS 

12. Diskuze 

13. Závěr 

 

2/1/22.   

ZMě schvaluje program 1. zasedání ZMě dle posledního návrhu. 

 

4. Kontrola plnění usnesení 

3/1/22.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 9. zasedání ZMě ze dne           

17. 12. 2021. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

4/1/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu.  

 

6. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice  

 

Převod finančních prostředků do rezervního fondu  

5/1/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost o převod hospodářského výsledku k 30.6.2021 za 

splynuté organizace ve výši 282.775,37,- Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské 

školy Mikulášovice, příspěvkové organizace, dále následný převod celé částky do fondu 

investic a nařizuje převod fondu investic zřizovateli ve výši 282.775,37 Kč na účet města 

Mikulášovice č. 0921390349/0800 v termínu do 31.3.2022. 
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Rozpočet na rok 2022 

6/1/22. 

ZMě projednalo Rozpočet na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace. 

 

Rozpočtový výhled na období 2023–2025  

7/1/22. 

ZMě projednalo Rozpočtový výhled na období 2023–2025 Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace. 

 

Převod zůstatku investičního transferu z roku 2021 

8/1/22. 

ZMě projednalo a zamítá žádost o převod zůstatku investičního transferu z roku 2021 do 

neinvestičního příspěvku ve výši 310.218,- Kč Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace. 

 

Jednorázový neinvestiční příspěvek 

9/1/22. 

ZMě projednalo žádost o poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ve výši 

600.000,- Kč na dovybavení horní budovy školy Základní škole a Mateřské škole 

Mikulášovice, příspěvkové organizaci. 

 

Půjčka 

10/1/22. 

ZMě schvaluje půjčku na výši 550.000,- Kč na dovybavení horní budovy školy pro Základní 

školu a Mateřskou školu Mikulášovice, příspěvkovou organizaci dle schváleného 

Rozpočtového opatření č. 1/2022, se zúčtováním do 31.5.2022. 

 

Navýšení neinvestičního příspěvku 

11/1/22. 

ZMě projednalo žádost o navýšení a poskytování měsíčního neinvestičního příspěvku ve výši 

450.000,- Kč od února 2022 Základní škole a Mateřské škole Mikulášovice, příspěvkové 

organizaci, z prostředků města Mikulášovice pro základní školu. 

 

Stížnost na starostku města Mikulášovice k průběhu jednání dne 8.2.2022 

12/1/22. 

ZMě bere na vědomí a projednalo stížnost ze dne 13.2.2022 podanou p. Mgr. Libuší 

Lalákovou, Vedoucí zaměstnanec ZŠ a MŠ Mikulášovice, příspěvková organizace, na 

chování starostky města Mikulášovice Ing. Miluše Trojanové ve vztahu k osobnímu jednání 

dne 8.2.2022. Ze stížnosti není patrné, co je navrhováno dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Revokace usnesení č. 813/9/21: 

13/1/22. 

ZMě projednalo revokaci usnesení č. 813/9/21 

„ZMě odvolává dle § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ředitele 

Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, příspěvková organizace, z důvodu závažného 

porušení nebo neplnění právních povinností, vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí 

na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České 

školní inspekce nebo zřizovatele.“  

 

Usnesení o schválení revokace nebylo přijato.  
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Rozdělení ZŠ a MŠ Mikulášovice 

14/1/22. 

ZMě rozhodlo o rozdělení Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, příspěvkové 

organizace, IČO 10780700, s účinností od 1.8.2022, ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje k zajištění 

dokumentace a průběhu p. Kateřinu Sýkorovou, DiS. Veškerý majetek svěřený k hospodaření 

zanikající  organizaci bude svěřen k hospodaření nově zřízeným nástupnickým organizacím 

města Mikulášovice s názvem Základní škola Mikulášovice, příspěvková organizace 

a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace a veškerá práva a závazky včetně 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající organizace přecházejí na nově zřízené 

nástupnické příspěvkové organizace. 

 

Zřizovací listiny  

15/1/22. 

ZMě pověřuje Kateřinu Sýkorovou, DiS k předložení zřizovací listiny nové příspěvkové 

organizace Základní škola Mikulášovice, příspěvková organizace na dalším nejdříve 

uskutečněném zasedání ZMě. Starostka města poskytne nezbytnou součinnost. 

 

16/1/22. 

ZMě pověřuje Kateřinu Sýkorovou, DiS k předložení zřizovací listiny nové příspěvkové 

organizace Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace na dalším nejdříve 

uskutečněném zasedání ZMě. Starostka města poskytne nezbytnou součinnost. 

 

Výběrové řízení na Ředitele Základní školy Mikulášovice, příspěvkové organizace 

17/1/22. 

ZMě schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Ředitele Základní školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace a pověřuje p. Kateřinu Sýkorovou, DiS k zajištění průběhu 

výběrového řízení, které se uskuteční neprodleně. Ředitel musí být jmenován nejpozději 

k 1.8.2022. Starostka města poskytne nezbytnou součinnost.  

 

Výběrové řízení na Ředitele Mateřské školy Mikulášovice, příspěvkové organizace 

18/1/22. 

ZMě schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Ředitele Mateřské školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace a pověřuje p. Kateřinu Sýkorovou, DiS k zajištění průběhu 

výběrového řízení, které se uskuteční neprodleně. Ředitel musí být jmenován nejpozději 

k 1.8.2022. Starostka města poskytne nezbytnou součinnost. 

 

7. Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021 

19/1/22.   

ZMě bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2021 o poskytování informací podle zákona                

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

 

8. Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací na rok 2022 

20/1/22. 

ZMě schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací 

z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
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9. Majetkoprávní záležitosti  

 

9.1 Smlouvy 

 

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 

21/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4017127/VB/01 

mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, se zmocněním na základě plné moci ze dne 

10.2.2021 pro Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o., se sídlem Sadovská 60, Vysoká, 362 63 

Dalovice, IČO 28050207, s předmětem smlouvy „Právo umístit, provozovat, opravovat 

a udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 4950/9 dle rozsahu GP č. 1748-617/2020“, 

dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto 

smlouvu. 

 

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 

22/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4017856/VB/01 

mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 

21.7.2021, VAMA, s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín, IČO 47287926, s předmětem 

smlouvy „Právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 

na st.p.č. 723 a p.p.č. 2732 dle rozsahu GP č.1810-1378/2021“, dle předloženého návrhu 

a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

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

23/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi městem Mikulášovice 

a společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, 

IČO 04084063, zastoupenou na základě plné moci SITEL, s.r.o., se sídlem Baarova 957/15, 

140 00 Praha 4, IČO 44797320, s předmětem smlouvy „Umožnit spol. CETIN umístit, 

provozovat, udržovat a opravovat komunikační vedení a zařízení na p.p.č. 1823/4, 1823/3 

a 1820/7“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

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 

24/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4021834/SoBS VB/001 mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, 

zastoupenou na základě plné moci ze dne 5.3.2021, INEL – Technik, s.r.o., se sídlem 

Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO 25249649, s předmětem smlouvy 

„Budoucí právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na 

p.p.č. 5702/1 a p.p.č. 4192/2“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. 

Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 
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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 

25/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4021653 mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na základě 

plné moci ze dne 25.9.2020, ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK, s.r.o., se sídlem Glennova 

2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, IČO 06898874, s předmětem smlouvy 

„Budoucí právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na 

p.p.č. 675/6“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

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

úřadu Mikulášovice  

26/1/22. 

ZMě schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro 

Knihovnu Městského úřadu Mikulášovice mezi Městem Mikulášovice a Městskou knihovnou 

Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I., IČO 64679454 s předmětem dodatku 

„Poskytnutí finančních prostředků na nákup knižních fondů na rok 2022“ ve výši  

31.000,- Kč, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, 

podepsat tento dodatek. 

 

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

 – prodloužení termínu plnění 

27/1/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 732/7/21 mezi městem Mikulášovice 

a TERMI, s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640, s předmětem 

dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: zpevněné plochy u č.p. 327“, dle předloženého 

návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 733/7/21 – TERMI, s.r.o. – novostavba závětří u č.p. 327  

– prodloužení termínu plnění 

28/1/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 733/7/21 mezi městem Mikulášovice 

a TERMI, s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640, s předmětem 

dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: novostavba závětří u č.p. 327“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento 

dodatek.  

 

Nabídka na projektovou dokumentaci – Vodovodní a kanalizační přípojky pro město 

Mikulášovice – Jan Hošek  

29/1/22. 

ZMě projednalo a schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování 

projektové dokumentace p. Jana Hoška, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, 

IČO 03454339, na akci „Vodovodní a kanalizační přípojky pro město Mikulášovice“ 

předloženou starostkou města Ing. Miluší Trojanovou na základě doporučení hodnotící 

komise.  

 

30/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem smlouvy „Zpracování 

projektové dokumentace: Vodovodní přípojky - Mikulášovice“, za cenu 986.876,- Kč včetně 

DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podpisem 

této smlouvy. 
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31/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem smlouvy „Zpracování 

projektové dokumentace: Kanalizační přípojky - Mikulášovice“, za cenu 428.945,- Kč včetně 

DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podpisem 

této smlouvy. 

 

Nabídka na poskytnutí investičního úvěru na financování rekonstrukce chodníků a 

parkovacích ploch ve městě – Česká Spořitelna a.s. 

32/1/22. 

ZMě projednalo a schvaluje cenovou nabídku na poskytnutí investičního úvěru ve výši 

20.000.000,- Kč na financování rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch spol. České 

Spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, ze dne 

7.3.2022, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

k uzavření a podpisu úvěrové smlouvy. 

 

Nabídka na projektovou dokumentaci – Oprava rybníka Salmov 1 a Salmov 2 v k.ú. 

Mikulášovice – INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.  

33/1/22. 

ZMě projednalo a schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti 

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 11/282, 169 00 Praha 6, IČO 

26473224, s předmětem nabídky „Projektová dokumentace na opravu rybníka Salmov 1 

a Salmov 2 v k.ú. Mikulášovice“, za nabídnutou cenu celkem 380.000,- Kč bez DPH (21 %),  

předloženou starostkou města Ing. Miluší Trojanovou na základě doporučení hodnotící 

komise a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou k podpisu smlouvy nebo 

vytvoření a učinění závazné objednávky. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 567/2/21 – Jan Hošek – ZŠ 

Mikulášovice - spojovací krček mezi tělocvičnou a horní budovou včetně zázemí pro kuchyň 

– prodloužení termínu plnění 

34/1/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 567/2/21 na zpracování projektové 

dokumentace mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: 

projektová dokumentace na ZŠ Mikulášovice – spojovací krček mezi tělocvičnou a horní 

budovou včetně zázemí pro kuchyň“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města 

Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 568/2/21 – Jan Hošek – ZŠ 

Mikulášovice - bezpečnost školy (oplocení, vjezdy, zpevněné plochy a parkování) – 

prodloužení termínu plnění  

35/1/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 568/2/21 na zpracování projektové 

dokumentace mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: 

projektová dokumentace na ZŠ Mikulášovice – bezpečnost školy (oplocení, vjezdy, zpevněné 

plochy a parkování)“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tento dodatek.  
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Smlouvy o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí – 117. výzva OPŽP – 

Kotlíková dotace 

36/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Mikulášovice a p. Milanem Dvořákem, 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.  

 

37/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Mikulášovice a p. Lenkou Šarközyovou, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční 

výpomoci na financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy 

OPŽP v Ústeckém kraji“ ve výši 130.000,- Kč a pověřuje starostku města, Ing. Miluši 

Trojanovou, podepsat tuto smlouvu.  

 

9.2 Dotace 

 

Podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 

38/1/22. 

ZMě schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra České republiky 

v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 („Program PK 2022“).  

 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Český sever 2021 – 2027 

39/1/22. 

ZMě schvaluje na základě žádosti poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč + 2,- Kč 

na obyvatele obce/ročně v období 2022 - 2029 a pověřuje Ing. Miluši Trojanovou k podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Mikulášovice a MAS 

Český sever, z.s., se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČO 26983303, s předmětem 

smlouvy „Poskytnutí dotace na realizaci projektu Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Český sever 2021 - 2027“ dle předloženého návrhu.  

 

Poskytnutí účelové dotace na provozní výdaje Spolku Kolem dokola 

40/1/22. 

ZMě schvaluje na základě žádosti Spolku Kolem dokola, Mikulášovice 730, poskytnutí 

účelové dotace ve výši 37.812,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

k podpisu Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mikulášovice a Spolkem Kolem dokola, 407 

79 Mikulášovice č.p. 730, IČO 03070280, s předmětem smlouvy „Poskytnutí účelové dotace 

pro rok 2022 ve výši 37.812,- Kč na zajištění provozu spolku.“  

 

10. Prodeje a pronájmy nemovitostí 

 

Doporučené k prodeji 

41/1/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemků: díl „a“ o výměře 64 m², který se odděluje z p.p.č. 5853/26 

– ostatní plocha o původní výměře 92 m², dle GP č. 1806-91/2021 ze dne 5.11.2021, a díl „b“ 

o výměře 94 m², který se odděluje z p.p.č. 669/1 – ostatní plocha o původní výměře 1300 m², 

dle GP č. 1806-91/2021 ze dne 5.11.2021, do společného jmění manželů Briestenského 

Antona a Briestenské Zdenky, za kupní cenu 5.530,- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

nemovitostí a pověřuje p. starostku města Ing. Miluši Trojanovou k podpisu kupní smlouvy. 
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42/1/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1804-89/2021 ze dne 15.11.2021 

jako p.p.č. 821/2 – trvalý travní porost o výměře 327 m² v obci a k.ú. Mikulášovice, do 

výlučného vlastnictví p. Martiny Jandlové, za kupní cenu 4.251,- Kč + ostatní náklady 

spojené s prodejem nemovitosti a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou k podpisu 

kupní smlouvy. 

 

43/1/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemků: st.p.č. 589 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m², 

p.p.č. 1136/1 – zahrada o výměře 412 m², p.p.č. 1136/4 – trvalý travní porost o výměře 3 m², 

p.p.č. 5857/25 – ostatní plocha o výměře 65 m², pozemek označený na GP č. 1809-96/2021 ze 

dne 8.12.2021 jako p.p.č. 1137 – zahrada o výměře 598 m², do společného jmění manželů 

Sýkory Tomáše a Sýkorové Kateřiny, za kupní cenu 40.849,- Kč + ostatní náklady spojené 

s prodejem nemovitostí a pověřuje p. starostku města Ing. Miluši Trojanovou k podpisu 

kupní smlouvy. 

 

Doporučené k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s dočasným pronájmem na 5 let 

44/1/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Mikulášovice             

a p. Pavlou Křtěnovou, s předmětem smlouvy „Budoucí prodej st.p.č. 24 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 104 m² a p.p.č. 20 – zahrada o výměře 370 m² za účelem výstavby 

rodinného domu.“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou k podpisu této 

smlouvy. 

 

11. Pověření k účasti na valné hromadě SVS 

45/1/22. 

ZMě rozhodlo o delegaci paní starostky Ing. Miluše Trojanové k jednání na valné hromadě 

společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, 

Přítkovská 1689, PSČ 415 50, kdy je p. Ing. Miluše Trojanová na základě této delegace 

oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem města Mikulášovice na valné hromadě 

a ukládá p. Ing. Miluši Trojanové, aby se zúčastnila valné hromady a jednala v zájmu města 

Mikulášovice. 

 

6. Doplněný bod k záležitostem ZŠ a MŠ Mikulášovice 

 

Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly 

46/1/22. 

ZMě schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 

ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 28 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v ZŠ a MŠ Mikulášovice, příspěvková 

organizace a pověřuje zastupitelku Kateřinu Sýkorovou, DiS k provedení této kontroly. 

 

12. Diskuze 

13. Závěr 

 

 

 

 

Ing. Miluše Trojanová, v. r.        Ing. Antonín Bláha, v. r. 

starostka města       místostarosta města 

      

 

L. S. 


