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Usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 23. 1. 2019 

 

1/1/19.   

ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě.  

 

2/1/19.   

ZMě schvaluje program 1. zasedání ZMě takto:   

Program: 1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

3. Majetkoprávní záležitosti města 

 - zápis z jednání FV, hospodaření města za rok 2018 

 - rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 1/2019 

- smlouvy ostatní  

- záměry podání žádostí o dotace, smlouvy 

 - prodeje nemovitostí  

4. Diskuze 
5. Závěr   

 

3/1/19.   

ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Pavel Harant a p. Kateřina 

Sýkorová, DiS. 

 

4/1/19.   

ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou. 

 

5/1/19.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení ze 7. zasedání ZMě ze dne 

11.12.2018. 

 

6/1/19.   

ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne 18.1.2019. 

 

7/1/19.   

ZMě bere na vědomí Zprávu o hospodaření města Mikulášovice za rok 2018. 

 

8/1/19.  

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 1/2019 dle předloženého návrhu. 

 

9/1/19. 

ZMě schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2018. 

 

10/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121482383 mezi Městem Mikulášovice         

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického 

zařízení v odběrném místě p.p.č. 491/1 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. 
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11/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121482386 mezi Městem Mikulášovice         

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického 

zařízení v odběrném místě p.p.č. 711 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. 

 

12/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121482382 mezi Městem Mikulášovice         

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického 

zařízení v odběrném místě p.p.č. 731 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. 

 

13/1/19. 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 231/7/18, z důvodu změny termínu plnění. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 2–18-368.2 ke Smlouvě o dílo č. 18-368.0 „Kanalizace a vodovod 

Mikulášovice – část Horní a Dolní“ mezi Městem Mikulášovice a společností in PROJEKT 

LOUNY ENGIEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 445 69 688, s předmětem 

dodatku „Úprava termínů plnění z důvodů respektování požadavků SčVK a SVS a řešení 

pozemkové agendy“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tento dodatek. 

 

14/1/19. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 2–18-368.2 ke Smlouvě o dílo č. 18-368.0 „Kanalizace a vodovod 

Mikulášovice – část Horní a Dolní“ mezi Městem Mikulášovice a společností in PROJEKT 

LOUNY ENGIEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 445 69 688, s předmětem 

dodatku „Úprava termínů plnění z důvodů respektování požadavků SčVK a SVS a řešení 

pozemkové agendy“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tento dodatek. 

 

15/1/19. 

ZMě schvaluje Kupní smlouvu na movitou věc mezi Městem Mikulášovice a Lubomírem 

Koubou, se sídlem Karla Poláčka 2230, 470 01 Česká Lípa, IČ 120 746 08, DIČ CZ 

370 110 052, s předmětem smlouvy „Odprodej zařízení kotelny v Mikulášovicích“ za 

dohodnutou kupní cenu 183.400,- Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

16/1/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci 

podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt s názvem „Rekonstrukce horní budovy 

ZŠ Mikulášovice.“ 

 

17/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu s názvem 

„Rekonstrukce horní budovy ZŠ Mikulášovice“ mezi Městem Mikulášovice a Kateřinou 

Kormundovou, 407 79 Mikulášovice č.p. 294, IČ 880 448 31, s předmětem smlouvy 

„Zpracování projektové dokumentace stavby, včetně zajištění příslušných povolení                  
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a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby“ za cenu 340.000,- Kč a pověřuje starostku města 

Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. Cena za dílo je konečná, zhotovitel není 

plátcem DPH. 

 

18/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dalších služeb k projektu 

s názvem „Rekonstrukce horní budovy ZŠ Mikulášovice“ mezi Městem Mikulášovice             

a společností having servis s.r.o., se sídlem Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9, IČ 067 032 59, 

s předmětem smlouvy „Zpracování žádosti o dotaci a projektové řízení v době realizace 

projektu“ za cenu 10.000,- Kč po předání žádosti poskytovateli dotace a 2% z výše přiznané 

dotace na základě doručeného Rozhodnutí o přidělení dotace a pověřuje starostku města Ing. 

Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

19/1/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt s názvem „Rekonstrukce sociálního          

a technického zázemí ve sportovní hale v Mikulášovicích.“ 

 

20/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dalších služeb k projektu 

s názvem „Rekonstrukce sociálního a technického zázemí ve sportovní hale 

v Mikulášovicích“ mezi Městem Mikulášovice a having servis s.r.o., se sídlem Sicherova 

1652/7, 198 00 Praha 9, IČ 067 032 59, s předmětem smlouvy „Zpracování žádosti o dotaci    

a projektové řízení v době realizace projektu“ za cenu 10.000,- Kč po předání žádosti 

poskytovateli dotace a 3% z výše přiznané dotace na základě doručeného Rozhodnutí              

o přidělení dotace a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.  

 

21/1/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

programu Podpora revitalizace území 2019, podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití na projekt s názvem „Rekonstrukce objektu stojícím na st.p.č. 

1486 k.ú. Mikulášovice – bývalé kasárny.“ 

 

22/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo 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 Kateřinou Kormundovou, 407 79 Mikulášovice č.p. 294, IČ 880 448 

31, s předmětem smlouvy „Zpracování projektové dokumentace stavby (DPS) včetně zajištění 

příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby“ za cenu 355.000,- Kč             

a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. Cena za dílo je 

konečná, zhotovitel není plátcem DPH. 

 

23/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenství ve věci financování projektů ze 

strukturálních fondů Evropské unie mezi Městem Mikulášovice a Ing. Petrem Landou – PGM 

Consulting, se sídlem Rabasova 3184/21, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 424 253 44, DIČ CZ 

424 253 44, s předmětem smlouvy „Poradenství v rámci 1. výzvy programu Podpora 

regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ s názvem projektu „Rekonstrukce 

objektu stojícím na st.p.č. 1486 k.ú. Mikulášovice – bývalé kasárny“ za následující cenu: 2% 

z výše přiznané dotace nad 6 mil., 2,5% z objemu schválené dotace od 3 mil. do 5,99 mil.        

a 3% z objemu schválené dotace do 2,99 mil. minimálně ve výši 50.000,- Kč bez DPH na 
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základě doručeného Rozhodnutí o přidělení dotace a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

24/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2019 mezi Městem Mikulášovice a společností Correct 

BC, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 250 285 88, 

DIČ CZ 250 285 88 s předmětem smlouvy Revize výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 

stavby „Stavební úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 – Mikulášovice“ za cenu 69.696,- Kč 

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

 

25/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu s názvem 

„Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích“ mezi Městem Mikulášovice a Janem 

Hoškem, 407 79 Mikulášovice č.p. 795, IČ 034 543 39, DIČ CZ 871 218 26 00, s předmětem 

smlouvy „Zpracování projektové dokumentace stavby s názvem Rekonstrukce bytového 

domu č.p. 7 v Mikulášovicích ke stavebnímu povolení (DPS), včetně zajištění příslušných 

povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby“ za cenu 150.000,- Kč bez DPH                

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

 

26/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby a názvem 

„Vybudování šaten v dolní budově ZŠ Mikulášovice“ mezi Městem Mikulášovice a Kateřinou 

Kormundovou, 407 79 Mikulášovice č.p. 294, IČ 880 448 31, s předmětem smlouvy 

„Vybudování šaten v dolní budově ZŠ Mikulášovice ke stavebnímu povolení (DPS), včetně 

zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby“ za cenu 51.500,- Kč 

a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. Cena za dílo je 

konečná, zhotovitel není plátcem DPH. 

  

27/1/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

programu – Podpora obnovy a rozvoje venkova, č. výzvy 1/2019/117D8210, dotační titul 

117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.  

 

28/1/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o technické pomoci (příprava, realizace a závěr stavby) „Oprava 

komunikace v obci Mikulášovice“ mezi Městem Mikulášovice a společností AGENTURA 

PROME s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČ 248 173 41, DIČ CZ 

248 173 41, za cenu 45.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

29/1/19. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku označeného na GP č. 1560-36/2018 ze dne 06.06.2018 

jako st.p.č. 1698 – zastavěná plocha o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do společného 

jmění manželů pana Bohuslava Kučery a paní Kamily Kučerové, za kupní cenu 135,- Kč        

+ ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Kupní cenu + ostatní náklady spojené 

s prodejem nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy. 

 

 

 

 

……………………………... ...........    ………………………………….... 

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 


