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Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 29. 4. 2020 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Zápis z finančního výboru 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

7. Schválení přidělení neinvestičních dotací pro spolky na r. 2020 

8. Schválení Řádu veřejného pohřebiště 

9. Program pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí 

– 117. výzva OPŽP – Kotlíková dotace 

10. Smlouvy o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí – 

117. výzva OPŽP – Kotlíková dotace 

                      11. Projednání exekučních a soudních řízení 

          12. Majetkoprávní záležitosti města - smlouvy 

           13. Prodej a koupě nemovitostí 

           14. Záležitosti příspěvkové organizace ZŠ 

15. Diskuze 

16. Závěr 

 

1. Zahájení  

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

305/2/20.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Mgr. Dagmar Kalousková           

a Kateřina Sýkorová, DiS. a zapisovatelkou zasedání p. Evu Mocíkovou. 

 

3. Schválení programu 

306/2/20.   

ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě.  

 

4. Kontrola plnění usnesení 

307/2/20.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 1. zasedání ZMě ze dne           

11. 2. 2020. 

 

5. Zápis z finančního výboru 

308/2/20.   

ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne 28. 4. 2020. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

309/2/20.   

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu. 

 

7. Neinvestiční dotace pro spolky 

310/2/20.   

ZMě schvaluje přidělení neinvestičních dotací pro spolky na rok 2020, dle předloženého 

rozpisu. 
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8. Schválení Řádu veřejného pohřebiště 

311/2/20.   

ZMě schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Mikulášovice dle předloženého návrhu.  

 

9. Program pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí – 117. výzva 

OPŽP – Kotlíková dotace 

312/2/20.  

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 287/1/20.   

ZMě schvaluje Program pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí 

k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů I. a II. emisní třídy na pevná paliva 

v rámci 117. výzvy Operačního programu Životního prostředí v Ústeckém kraji.  

 

313/2/20.  

ZMě schvaluje Program pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí 

k zajištění financování výměn nevyhovujících kotlů I. a II. emisní třídy na pevná paliva 

v rámci 117. výzvy Operačního programu Životního prostředí v Ústeckém kraji, dle 

upraveného návrhu. 

 

10. Smlouvy o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí – 117. výzva 

OPŽP – Kotlíková dotace 

314/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Vlastimilem Jurou, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční výpomoci 

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

v Ústeckém kraji“ ve výši 120.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu.  

 

315/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Františkem Plíškem, 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.  

 

316/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Alešem Jandusem, 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.  

 

317/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Milanem Šedou, 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.  

 

318/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Petrem Kastlem, 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.  
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319/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Karlem Provazníkem, 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.  

 

320/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Zdeňkem Kučerou, 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.  

 

321/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Zdeňkem Němečkem, 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.  

 

322/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Petrem Králem, 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.  

 

323/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Zdeňkou Jandovou, 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.  

 

324/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Terezou Provazníkovou, 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.  

 

325/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Radkou Daslíkovou, 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. 

 

326/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Jiřím Tříškem, s předmětem smlouvy „Poskytnutí finanční výpomoci na 

financování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 117. výzvy OPŽP 
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v Ústeckém kraji“ ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

327/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Pavlem Havlíčkem, 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.  

 

328/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Antonínem Špísem, 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.  

 

329/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Květou Horáčkovou, 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.  

 

330/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Lenkou Horáčkovou, 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. 

 

331/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Bc. Monikou Knapovou, 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. 

 

332/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Robertem Frisniczem, 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. 

 

9. Projednání exekučních a soudních řízení 

333/2/20. 

ZMě schvaluje, na základě usnesení Exekutorského úřadu Děčín č.j. 112 EX 1023/06-96 ze 

dne 24. 3. 2020, zastavení exekuce proti povinnému p. Michalu Demeterovi, a to z důvodu, že 

povinný nedisponuje žádným exekučně postižitelným majetkem.  
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334/2/20. 

ZMě schvaluje, na základě usnesení Exekutorského úřadu Děčín č.j. 112 EX 1837/05-135 ze 

dne 7. 4. 2020, zastavení exekuce proti povinné p. Josefě Krátkoruké, a to z důvodu, že 

povinná nedisponuje žádným exekučně postižitelným majetkem.  

 

335/2/20. 

ZMě bere na vědomí Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR o poskytnutí zadostiučinění 

za nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších změn a 

předpisů. Městu Mikulášovice bude poskytnuto plnění za nemajetkovou újmu vzniklou 

z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Děčíně pod spis. 

značkou 20 C232/2004 – spor s paní Novákovou – ve výši 174.300,- Kč. 

 

336/2/20. 

ZMě neschvaluje podání žaloby na stát na částku 245.700,- Kč jako rozdíl mezi požadovanou 

částkou za soudní průtahy 420.000,- Kč a částkou přiznanou ve výši 174.300,- Kč. 

 

10. Majetkové záležitosti - smlouvy 

337/2/20. 

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., IČ 646 79 454 s předmětem dodatku 

„Poskytnutí finančních prostředků na nákup knižních fondů na rok 2020“ ve výši 31.000,- Kč 

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

dodatek. 

 

338/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Městem Mikulášovice a p. Mgr. 

Janem Tognerem, se sídlem Na Haldách 21, 407 47 Varnsdorf, IČ 065 12 941, s předmětem 

smlouvy „Poskytnutí právní služby ve věci vedení řízení o přestupcích dle ust. §60 odst. 2 

zákona č. 250/2016 Sb.“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

339/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a p. Tomášem Bodorem, Pod 

Náhonem 41, 407 47 Dolní Poustevna, IČ 061 04 924, s předmětem smlouvy „Obnovení 

hrobky lékárníka Krause na hřbitově ve středních Mikulášovicích“ za dohodnutou cenu 

65.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

340/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a p. Tomášem Bodorem, Pod 

Náhonem 41, 407 47 Dolní Poustevna, IČ 061 04 924, s předmětem smlouvy „Vytvoření 

bronzové stylizované plastiky Anna Frind v životní velikosti do nově budovaného parku v 

Mikulášovicích“ za dohodnutou cenu 150.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

341/2/20. 

ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a společností HS Occasion, 

s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, IČ 027 96 040, s předmětem smlouvy „Provedení 

poradenské, analytické a konzultační služby včetně veškeré související administrativy za 

účelem získání finančních prostředků z evropských či jiných dotačních titulů k realizaci 

projektu Rekonstrukce horní budovy ZŠ Mikulášovice“ za cenu 5 000,-Kč bez DPH za 

přípravu projektu a volby dotačního titulu, 30 000,- Kč bez DPH za přípravu a organizační 

zajištění podání žádosti o finanční podporu, 45 000,- Kč bez DPH za zpracování podkladů pro 

hodnocení, 55 000,- Kč bez DPH za technickou podporu před a při podpisu smlouvy a 
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15 000,- Kč bez DPH za zpracování Závěrečného vyhodnocení akce, a pověřuje starostku 

města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

342/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Markem Kašpárkem, 407 79 

Mikulášovice 942, IČ 021 68 553, s předmětem smlouvy „Úprava sociálního zařízení 

Mateřské školy Mikulášovice“ za dohodnutou cenu 140.927,80,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

343/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/ZEPS/2020 mezi Městem Mikulášovice a společností 

ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 408 01 Cvikov, IČ 286 88 651, s předmětem smlouvy 

„Oprava MK ke Kadlecům“ za dohodnutou cenu 314.073,65,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

344/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo č. 25/ZEPS/2020 mezi Městem Mikulášovice a společností 

ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 408 01 Cvikov, IČ 286 88 651, s předmětem smlouvy 

„Oprava MK od M406 (Borský)“ za dohodnutou cenu 835.194,44,- Kč včetně DPH a 

pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

345/2/20. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě mezi Městem Mikulášovice a společností 

EKO servis Varnsdorf a.s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25042149, 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. 

 

346/2/20. 

ZMě schvaluje Nabídku společnosti EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 

Jiřetín pod Jedlovou, IČ 646 51 959, s předmětem nabídky „Provedení regeneračních prací na 

travnatém fotbalovém hřišti v obci Mikulášovice na rok 2020“ za nabídnutou cenu 161.069,- 

Kč včetně DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou objednat tyto práce. 

 

347/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010430/001 mezi Městem Mikulášovice 

(jako budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, IČ 247 29 035 (jako budoucí oprávněný), zastoupenou na základě plné moci 

panem Liborem Eichlerem, Komenského 3244, 407 47 Varnsdorf, IČ 640 00 796, 

s předmětem smlouvy „Oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 5887 v obci a k.ú. Mikulášovice“ dle 

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

smlouvu.  

 

11. Prodej a koupě nemovitostí 

348/2/20. 

ZMě schvaluje koupi pozemkových parcel, označených na GP č. 1549-14/2018 ze dne 

5.3.2018 jako díl „d“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a díl „c“ – zahrada 

o výměře 10 m2 v katastrálním území Mikulášovice, od p. Hany Stehlíkové a p. Jaroslava 

Stehlíka, za dohodnutou kupní cenu 5.000,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat Kupní smlouvu. 
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349/2/20. 

ZMě schvaluje koupi pozemkových parcel, označených na GP č. 1549-14/2018 ze dne 

5.3.2018 jako díl „a“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a díl „b“ – zahrada 

o výměře 61 m2 v katastrálním území Mikulášovice, od p. Jaroslava Stehlíka, za dohodnutou 

kupní cenu 23.600,- Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat Kupní 

smlouvu. 

 

12. Záležitosti příspěvkových organizací 

350/2/20. 

ZMě schvaluje Odpisový plán pro rok 2020 Základní školy Mikulášovice, okres Děčín, 407 

79 Mikulášovice č.p. 20, IČ 710 11 315 dle předloženého návrhu.  

 

13. Diskuze 

 

14. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 


