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Usnesení 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 8. 9. 2020 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Schválení programu  

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

6. Majetkoprávní záležitosti Města Mikulášovice 

- Projednání a schválení přijetí dotace z výzvy Ministerstva financí ČR 

VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury na akci „Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“ 

- Projednání a schválení smlouvy na dodavatele projektu na akci 

„Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“  

- Projednání a schválení smlouvy na TDI na akci „Revitalizace sídliště 

v Mikulášovicích“ 

- Projednání a schválení dodavatele stavby na akci „Revitalizace sídliště 

v Mikulášovicích“ 

- Projednání a schválení podmínek pro přidělování bytů na sídlišti 

- Projednání a schválení smlouvy na ADP na akci „Rekonstrukce horní 

budovy ZŠ Mikulášovice“ 

- Projednání a schválení smlouvy budoucí - ČEZ Distribuce, a.s.  

- Projednání a schválení dodatku č. 2 - Projektová kancelář VANER 

s.r.o. „Most ev. č. 42c-m1 Mikulášovice“ 

- Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu - 

Povodí Ohře, s. p. Most ev. č. 42c-m1 Mikulášovice“ 

- Projednání žádosti o prominutí penále 

7. Diskuze  

8. Závěr 

 

1. Zahájení. 

 

2. Schválení programu. 

407/5/20.   

ZMě schvaluje program 5. zasedání ZMě.  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. 

408/5/20.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Pavel Harant a p. Ing. Karel 

Ježek, zapisovatelkou zasedání p. Evu Mocíkovou. 

 

4. Kontrola plnění usnesení. 

409/5/20.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení ze 4. zasedání ZMě ze dne           

2. 9. 2020. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2020. 

410/5/20.   

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu.  
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6. Majetkoprávní záležitosti.  

Projednání a schválení přijetí dotace z výzvy Ministerstva financí ČR VPS-223-2-2020 

Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury na akci „Revitalizace 

sídliště v Mikulášovicích“ 

411/5/20.   

ZMě schvaluje přijetí dotace z Ministerstva financí ČR, výzvy VPS-223-2-2020 Podpora 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury na akci „Revitalizace sídliště         

v Mikulášovicích“ ve výši 10.000.000,- Kč. 

 

Projednání a schválení smlouvy na dodavatele projektu na akci „Revitalizace sídliště 

v Mikulášovicích“ 

412/5/20.   

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a p. Petrem Krylem, 

Mikulášovičky 8, 407 79 Mikulášovice, IČ 040 43 162, s předmětem smlouvy „Vypracování 

projektové dokumentace na akci Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“, za nabídnutou cenu 

144.000,- Kč a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Projednání a schválení smlouvy na TDI na akci „Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“ 

413/5/20.   

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

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 034 54 339, s předmětem smlouvy „Technický 

dozor investora na akci Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“, za nabídnutou cenu 193.600,- 

Kč včetně DPH a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Projednání a schválení dodavatele stavby na akci „Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“ 

414/5/20.   

ZMě, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 

„Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“ se společností SIOPS spol. s.r.o., Vilémov 4, 407 80 

Vilémov u Šluknova, IČ 472 83 858, která nabídla celkovou cenu 5.884.510,94 Kč bez DPH, 

tj. 6.767.187,56 Kč včetně DPH a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, 

podpisem smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení. 

 

Projednání a schválení podmínek pro přidělování bytů na sídlišti 

415/5/20.   

ZMě schvaluje výši měsíčního nájmu v bytech v panelové výstavbě v Mikulášovicích,         

ve vlastnictví Města Mikulášovice, dle předloženého návrhu. 

 

416/5/20.   

ZMě schvaluje Pravidla pro pronájem bytů v majetku Města Mikulášovice, dle předloženého 

návrhu. 

 

417/5/20.   

ZMě schvaluje vzor Smlouvy o nájmu nemovitosti – pronájmu bytů v majetku Města 

Mikulášovice. 

 

Projednání a schválení smlouvy na ADP na akci „Rekonstrukce horní budovy ZŠ 

Mikulášovice“ 

418/5/20.   

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

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 034 54 339, s předmětem smlouvy „Autorský 

dozor projektanta na akci Rekonstrukce horní budovy ZŠ Mikulášovice“, za nabídnutou cenu 

266.200,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem 

smlouvy. 
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Projednání a schválení smlouvy budoucí - ČEZ Distribuce, a.s. 

419/5/20.   

ZMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120076032 mezi Městem 

Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly, IČ 247 29 035, s předmětem smlouvy „Realizace přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z S14 12 8120076032 pro stavbu Mikulášovice – 

výstavba chodníku podél III/26510“ a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, 

podpisem smlouvy. 

 

Projednání a schválení dodatku č. 2 - Projektová kancelář VANER s.r.o. „Most ev. č. 42c-m1 

Mikulášovice“ 

420/5/20.   

ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č 19-02-017 mezi Městem Mikulášovice        

a Projektovou kanceláří VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ 254 58 990, 

s předmětem dodatku „Změna termínu plnění pro výkon inženýrské činnosti“ a pověřuje 

starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem dodatku. 

 

Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu - Povodí Ohře, s. p. Most ev. č. 42c-m1 

Mikulášovice“ 

421/5/20.   

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

služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. 728/2020-POH „Rekonstrukce mostu ev. č. 

42c-m1 přes Mikulášovický potok“ mezi Městem Mikulášovice a s. p. Povodí Ohře, 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 708 89 988 a pověřuje starostku města, Ing. Miluši 

Trojanovou, k podpisu této smlouvy. 

 

Projednání žádosti o prominutí penále 

422/5/20.   

ZMě neschvaluje, na základě žádosti povinné, prominutí poplatku z prodlení u exekučního 

řízení č.j. 112 EX 1117/09-145 ve výši 395.343,- Kč. 

 

7. Diskuze. 

 

8. Závěr. 

 

 

 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

  

 


