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Usnesení 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 30. 5. 2022 

 

1. Zahájení 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

80/3/22.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. MUDr. Zdeněk Corn a p. Pavel 

Harant, 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. Zpráva Finančního výboru 

6.  Rozpočtové opatření č. 3/2022 

7. Projednání poskytnutí neinvestičních dotací pro spolky 

8.  Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 

 

 Revokace usnesení č. 14/1/22. 

 Zřizovací listiny 

 Rozpočtová změna č. 1/2022 

 Zpráva o stavu účetnictví 2021 
 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 

2022/2023 

 Žádost o příspěvek na pořádání dětského dne 

 

 9. Majetkoprávní záležitosti města – smlouvy 
 

 Smlouvy 

 
o Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 – KWEKU, s.r.o. – Stavební úpravy objektů 

č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice (hvězdárna) 
o Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 – KWEKU, s.r.o. – Stavební úpravy objektů 

č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice (hvězdárna) 

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 642/4/21 – Jan Hošek – technický dozor projektanta, 

hvězdárna - prodloužení termínu plnění 

o Smlouva o dílo – Jan Hošek – zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy 

č.p. 2 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě – 

Jaroslav Štětina – p.p.č. 1006/1 

o Nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – JB Estate, s.r.o. – Obnova 

víceúčelového sportovního hřiště v Mikulášovicích 

o Nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – JB Estate, s.r.o. – Výstavba školního 

hřiště v Mikulášovicích 

o Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
živ. prostředí ČR 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

 č. IV-12-4022451 – ČEZ Distribuce, a.s. – st.p.č. 51, nové kNN 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
č. IV-12-4022165 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 4308/5 (č.p. 1098), nové kNN 
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 Žádosti o poskytnutí finanční podpory a příspěvků 

 
o Žádost o spolupráci a o finanční podporu při pořádání koncertu - 100 let od zavěšení 

zvonů v Mikulášovicích - Spolek Nixdorf 

o Žádost o příspěvek na koncert - Spolek Nixdorf 

o Žádost o příspěvek – Kostel sv. Mikuláše 

o Žádost o finanční podporu Zdravotní klaun, o.p.s. 

 

10. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

 Žádosti doporučené ke schválení 

 Žádosti doporučené k zamítnutí 
 

            11. Územní plán – změna č. 2 

12. Pověření k účasti na valné hromadě SVS 

                      13. Diskuze 

 

 Zajištění veřejného pořádku 

 

          14. Závěr 

 

 

81/3/22. 

ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě.   

 

4. Kontrola plnění usnesení 

82/3/22.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 2. zasedání ZMě ze dne 

28. 4. 2022. 

 

5. Zpráva Finančního výboru 

83/3/22. 

ZMě bere na vědomí Zápis Finančního výboru č. 2/2022 ze dne 25.5.2022. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

84/3/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého návrhu. 

 

85/3/22. 

ZMě bere na vědomí Plnění rozpočtu – závazné ukazatele za období 5/2022. 

 

86/3/22. 

ZMě bere na vědomí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 

za období 4/2022 města Mikulášovice. 

 

7. Projednání poskytnutí neinvestičních dotací pro spolky 

87/3/22. 

ZMě schvaluje přidělení neinvestičních dotací pro spolky na rok 2022 v souladu 

s Programem pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města 

Mikulášovice na rok 2022 schváleným ke dni 8.3.2022, dle předloženého rozpisu. 
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8. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice  

 

Revokace usnesení č. 14/1/22: 

88/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje společné pracovní jednání zastupitelů s právním zástupcem 

města a s odborníkem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci rozdělení 

příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice (revokace usnesení 

č. 14/1/22). 

 

Zřizovací listiny 

89/3/22. 

ZMě projednalo Zřizovací listinu nového školského zařízení s názvem Mateřská škola 

Mikulášovice, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2023. 

 

Usnesení o schválení nebylo přijato. 

 

90/3/22. 

ZMě projednalo Zřizovací listinu nového školského zařízení s názvem Základní škola 

Mikulášovice, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2023. 

 

Usnesení o schválení nebylo přijato. 

 

Rozpočtová změna č. 1/2022 

91/3/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1/2022 Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 

 

Zpráva o stavu účetnictví 2021 

92/3/22. 

ZMě bere na vědomí zprávu o stavu účetnictví Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace. 

 

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2022/2023 

93/3/22. 

ZMě schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, příspěvkové 

organizace ze dne 26.5.2022 a povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy na 

školní rok 2022/2023 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle 

předloženého návrhu. 

 

Žádost o příspěvek na pořádání dětského dne 

94/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace ze dne 26.5.2022 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 

10.000,- Kč na pořádání dětského dne na hřišti dne 3.6.2022. 
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9. Majetkoprávní záležitosti  

Smlouvy 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 – KWEKU, s.r.o. – Stavební úpravy objektů č.p. 4 

a č.p. 1002 Mikulášovice (hvězdárna) - méněpráce 

95/3/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 mezi Městem Mikulášovice 

a společností KWEKU, s.r.o., se sídlem V Opletkách 985, 280 02 Kolín, IČO 27640477, 

s předmětem dodatku č. 3 „Stavební úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice: úprava 

předmětu díla dle změnového listu č. 5 a změna ceny díla - méněpráce“, dle předloženého 

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

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 – KWEKU, s.r.o. – Stavební úpravy objektů č.p. 4 

a č.p. 1002 Mikulášovice (hvězdárna) - vícepráce 

96/3/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 mezi Městem Mikulášovice 

a společností KWEKU, s.r.o., se sídlem V Opletkách 985, 280 02 Kolín, IČO 27640477, 

s předmětem dodatku č. 4 „Stavební úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice: změna 

ceny díla - vícepráce“, dle předloženého rozpočtu s maximálním navýšení celkové ceny za 

dílo do 30 mil. Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 642/4/21 – Jan Hošek – technický dozor projektanta, 

hvězdárna - prodloužení termínu plnění 

97/3/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 642/4/21 na provedení technického dozoru 

projektanta mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu plnění do 

31.12.2022: Stavební úpravy objektů č.p. 4 a 1002“, dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek.  
 

Smlouva o dílo – Jan Hošek – zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy 

č.p. 2 

98/3/22. 

ZMě projednalo Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, 

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

projektové dokumentace: Rekonstrukce objektu č.p. 2 v Mikulášovicích“, za cenu 907.500,- 

Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení o schválení nebylo přijato. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav 

Štětina – p.p.č. 1006/1 

99/3/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti 

inženýrské sítě mezi městem Mikulášovice a p. Jaroslavem Štětinou (budoucím oprávněným), 

s předmětem smlouvy „Budoucí zřízení služebnosti a uložení plynovodní přípojky se 

zatížením pozemku p.p.č. 1006/1“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. 

Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.  
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Nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – JB Estate, s.r.o. – Obnova víceúčelového 

sportovního hřiště v Mikulášovicích 

100/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

společnosti JB Estate, s.r.o., se sídlem Provodín 76, 471 67 Provodín, IČO 28672321, 

s předmětem nabídky „Obnova víceúčelového sportovního hřiště v Mikulášovicích“, za 

nabídnutou cenu celkem 2.139.896,14,- 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. 

 

Nabídka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – JB Estate, s.r.o. – Výstavba školního 

hřiště v Mikulášovicích 

101/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

společnosti JB Estate, s.r.o., se sídlem Provodín 76, 471 67 Provodín, IČO 28672321, 

s předmětem nabídky „Výstavba školního hřiště v Mikulášovicích“, za nabídnutou cenu 

celkem 4.590.219,18,- 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 č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu živ. prostředí 

ČR 

102/3/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR ze dne 18.12.2019 mezi městem Mikulášovice a Státním 

fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 

IČO 00020729, s předmětem dodatku č. 1 „Prohlášení smluvních stran o splnění v termínu do 

konce 3/2022 předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1“, dle předloženého návrhu a 

pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IV-12-4022451 – ČEZ Distribuce, a.s. – st.p.č. 51, nové kNN 

103/3/22. 

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

stavby č. IV-12-4022451 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 24.4.2021, VAMA, s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín, 

IČO 47287926, s předmětem smlouvy „Budoucí právo umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení distribuční soustavy na st.p.č. 51 a p.p.č. 5929/1“, 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-12-4022165 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 4308/5 (č.p. 1098), nové kNN 

104/3/22. 

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

stavby č. IV-12-4022165 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 24.4.2021, VAMA, s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín, 

IČO 47287926, s předmětem smlouvy „Budoucí právo umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 4308/5“, dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 
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Žádosti o poskytnutí finanční podpory a příspěvků 

 

Žádost o spolupráci a o finanční podporu při pořádání koncertu - 100 let od zavěšení zvonů 

v Mikulášovicích - Spolek Nixdorf 

105/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Spolku Nixdorf, se sídlem Mikulášovice 531, 407 79 

Mikulášovice, IČO 05597005, o poskytnutí příspěvku na koncert k příležitosti jubilea 100 let 

od pořízení nových zvonů pro kostel v Mikulášovicích ve výši 30.000,- Kč. 

 

Žádost o příspěvek na koncert - Spolek Nixdorf 

106/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Spolku Nixdorf, se sídlem Mikulášovice 531, 407 79 

Mikulášovice, IČO 05597005, o poskytnutí příspěvku na koncert drážďanského souboru 

Thomas Stelzer Gospel Crew ve výši 30.000,- Kč. 

 

Žádost o příspěvek – Kostel sv. Mikuláše 

107/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Mikulášovice, adresou 

Lobendavská 112, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 63782839, o poskytnutí příspěvku na 

dofinancování vlastního podílu z poskytnutých dotací ve výši 194.395,- Kč. 

 

108/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Mikulášovice, adresou 

Lobendavská 112, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 63782839, o poskytnutí příspěvku na provoz 

kostela sv. Mikuláše ve výši 50.000,- Kč. 

 

109/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Mikulášovice, adresou 

Lobendavská 112, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 63782839, o poskytnutí příspěvku na 

dokončení prací na balustrádě kostela sv. Mikuláše ve výši 150.000,- Kč. 

 

Žádost o finanční podporu Zdravotní klaun, o.p.s. 

110/3/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost spol. Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, 

190 00 Praha, IČO 26547953, o finanční podporu, která byla finančním výborem navržena ve 

výši 5.000,- Kč. 

 

10. Prodeje a pronájmy nemovitostí 
 

Žádosti doporučené ke schválení 

111/3/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemků: st.p.č. 923 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m² 

a p.p.č. 471/3 – trvalý travní porost o výměře 295 m2, do společného jmění manželů p. Adély 

Blahutové a p. Jana Blahuta Žemly, za kupní cenu 17.600,- Kč, určenou znaleckým 

posudkem č. 3506-07/2022 ze dne 19.5.2022 + ostatní náklady spojené s prodejem 

nemovitosti a pověřuje p. starostku Ing. Miluši Trojanovou k podpisu kupní smlouvy. 
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Žádosti doporučené k zamítnutí 

112/3/22. 

ZMě rozhodlo o zamítnutí žádostí o odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Mikulášovice 

a neschvaluje prodej těchto pozemků: 
 

část cca 370 m2 z p.p.č. 4192/3 – ostatní plocha o výměře 561 m2, 
 

vše v obci a k.ú. Mikulášovice. 

 

11. Územní plán – změna č. 2 

 

113/3/22. 

Zastupitelstvo města Mikulášovice projednalo a: 

a) rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Mikulášovice v souladu s § 6 odst. 5 

písm. a) a dle §55a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (dále jen stavební zákon) a výslovně uvádí, že zkráceným postupem a z vlastního 

podnětu,  

 

b) schvaluje obsah Změny č. 2 Územního plánu Mikulášovice: 

 

Lokalita č. 1. změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 4129/15 v k.ú. Mikulášovice z NZ plochy zemědělské na BV plochy bydlení 

venkovské,  

 

Lokalita č. 2 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 2243/11 v k.ú. Mikulášovice z NZ plochy zemědělské na SM plochy bydlení smíšené 

městské, 

 

Lokalita č.3 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 6044 v k.ú. Mikulášovice z PZ plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných 

ploch na SM plochy bydlení smíšené městské, 

 

Lokalita č. 4 změna funkčního využití pozemku: 

st.p.č. 1186 a p.p.č. 1829/12 v k.ú. Mikulášovice z VL plochy výroba a skladování - lehký 

průmysl na SM plochy bydlení smíšené městské, 

 

Lokalita č.5 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 4739/1 a 4734/1 v k.ú. Mikulášovice z NZ plochy zemědělské na SM plochy bydlení 

smíšené městské, 

 

Lokalita č.6 změna funkčního využití pozemku: 

st.p.č. 1110, 1422, p.p.č. 5041/6 a 5041/11 v k.ú. Mikulášovice z VL plochy výroba 

a skladování - lehký průmysl, P16-plocha přestavby na SM plochy bydlení smíšené městské; 

p.p.č. 5039/11 v k.ú. Mikulášovice z PZ plochy veřejných prostranství s převahou 

nezpevněných ploch na SM plochy bydlení smíšené městské, 

 

Lokalita č.7 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 2285/2 v k.ú. Mikulášovice NS plochy smíšené nezastavěného území na SM plochy 

bydlení smíšené městské, 
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Lokalita č.8 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 2191/3 a 2190 v k.ú. Mikulášovice NS plochy smíšené nezastavěného území na BV 

plochy bydlení venkovské,  

 

Lokalita č.9 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 387/1, 499 a 498/4 v k.ú. Mikulášovice NZ-plochy zeleně-nezastavitelné soukromé 

zahrady na SM plochy bydlení smíšené městské, 

 

Lokalita č.10 změna funkčního využití pozemku: 

p.p.č. 622/1 v k.ú. Mikulášovice NS plochy smíšené nezastavěného území na SM plochy 

bydlení smíšené městské, 

 

Lokalita č. 12 změna funkčního využití pozemku: 

st.p.č. 1039/1, p.p.č. 688/5 a 5706/2 v k.ú. Mikulášovice OV plochy přestavby občanského 

vybavení (P9-OV) na SM plochy bydlení smíšené městské, 

 

vše dle přílohy „Obsah zadání Změny č. 2 Územního plánu Mikulášovice“, 

 

c) schvaluje dle § 47 odst. 1) stavebního zákona, určeného zastupitele města Ing. Antonína 

Bláhu místostarostu města. 

 

d) schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Mikulášovice ve spolupráci 

s pořizovatelem MěÚ Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, Úřadem územního 

plánování, který pořizuje územní plán dle § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona. 

 

Usnesení o zařazení lokality č. 11 do obsahu Změny č. 2 Územního plánu nebylo přijato. 
 

12. Pověření k účasti na valné hromadě SVS 

114/3/22. 

ZMě rozhodlo o delegaci p. místostarosty Ing. Antonína Bláhy 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. Antonín Bláha na základě této delegace oprávněn 

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

p. Ing. Antonínu Bláhovi, aby se zúčastnil valné hromady a jednal v zájmu města 

Mikulášovice. 
 

13. Diskuze 

 

14. Závěr 

 

 

 

 

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

starostka města       místostarosta města 

      

 

L. S. 

      

        


