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Usnesení 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 27. 6. 2019 

 

135/5/19.   

ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 4. zasedání ZMě.  

 

136/5/19.   

ZMě schvaluje program 5. zasedání ZMě takto:   

Program: 1.  Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

4. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 

- účetní závěrka 

- inventarizační zpráva 

- hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu 

5. Majetkoprávní záležitosti města 

 - smlouvy 

 - prodeje nemovitostí 

6. Hospodaření příspěvkových organizací 

 - revokace usnesení 

 - odpisový plán ZŠ 

 - projekt „Učíme se spolu“ 

7. Diskuze 

8. Závěr   

 

137/5/19. 

ZMě schvaluje zřízení pracovní návrhové komise ZMě ve složení: p. Mgr. Dagmar 

Kalousková a p. Ing. Robert Riedel. 

 

138/5/19.   

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

Sýkorová, DiS. 

 

139/5/19.   

ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou. 

 

140/5/19.   

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

20.05.2019. 

 

141/5/19. 

ZMě bere na vědomí Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 2/2019 ze dne 24.06.2019.  

 

142/5/19. 

ZMě schvaluje účetní závěrku Města Mikulášovice za rok 2018.  

 

143/5/19. 

ZMě schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2018 

včetně zprávy společnosti O – CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec 1, IČ 445 67 

448 o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2018, kde byly zjištěny 

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3, písm. c) 
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zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků              

a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

144/5/19. 

ZMě přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2018. 

 

145/5/19. 

ZMě schvaluje Inventarizační zprávu Města Mikulášovice za rok 2018 dle předloženého 

materiálu. 

 

146/5/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností MEGA, a.s., Pod 

Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 445 67 146, s předmětem smlouvy „Provedení 

montážních a natěračských prací na herních prvcích na hřišti v areálu Mateřské školy 

Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

147/5/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4005129/VB/2 

mezi Městem Mikulášovice (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-

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

ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice, IČ 477 80 

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

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 5295/1 v obci a k.ú. Mikulášovice, 

vymezené v GP č. 1728-18695/2019“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města 

Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.  

 

148/5/19 

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

služebnosti mezi Městem Mikulášovice (jako budoucí povinná) a p. Filipem Hrdličkou (jako 

budoucí oprávněná) s předmětem smlouvy „Sjednání podmínek pro budoucí uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na dotčené nemovitosti p.p.č. 5259 v obci  

a k.ú. Mikulášovice pro účely zřízení kanalizační stoky z ČOV do místní vodoteče v obci 

a k.ú. Mikulášovice“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto 

smlouvu. 

 

149/5/19. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku, označeného na GP č. 1544-55/2018 ze dne 08.06.2018 

jako p.p.č. 526/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 v obci a k.ú. Mikulášovice, do 

společného jmění manželů Rudolfa a Lady Zbořilových, za kupní cenu 1.776,- Kč + ostatní 

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

nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.  

 

150/5/19. 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 246/8/17: 

ZMě schvaluje odprodej pozemků st.p.č. 138/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště        

o výměře 540 m2 a p.p.č. 260 – zahrada o výměře 80 m2, vše v obci a k.ú. Mikulášovice, do 

výlučného vlastnictví p. Jindřicha Plašila, za kupní cenu 27.100,- Kč + ostatní náklady 

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

nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy. 
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151/5/19. 

ZMě neschvaluje odprodej pozemku p.p.č. 895 – trvalý travní porost o výměře 54 m2 v obci   

a k.ú. Mikulášovice. 

 

152/5/19. 

ZMě neschvaluje žádost p. Zuzany Demeterové o prominutí dluhu.  

 

153/5/19. 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 103/4/19. 

ZMě neschvaluje převod hospodářského výsledku Mateřské školy Mikulášovice za rok 2018 

ve výši 433.180,82 Kč do rezervního fondu a ukládá ředitelce Mateřské školy Mikulášovice 

převod hospodářského výsledku ve výši 433.180,82 Kč na účet Města Mikulášovice                                           

č. 0921390349/0800 v termínu do 31.05.2019. 

 

154/5/19. 

ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku Mateřské školy Mikulášovice za rok 2018 ve 

výši 443.180,82 Kč do rezervního fondu, dále následný převod celé částky do fondu investic    

a nařizuje převod fondu investic zřizovateli ve výši 433.180,82 Kč na účet Města 

Mikulášovice č. 0921390349/0800 v termínu do 31.07.2019. 
 

155/5/19. 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 106/4/19. 

ZMě neschvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy Mikulášovice za rok 2018 ve 

výši 247.982,83 Kč do rezervního fondu a ukládá ředitelce Základní školy Mikulášovice 

převod hospodářského výsledku ve výši 247.982,83 Kč na účet Města Mikulášovice                                                

č. 0921390349/0800 v termínu do 31.05.2019. 

 

156/5/19. 

ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy Mikulášovice za rok 2018 ve 

výši 247.982,83 Kč do rezervního fondu, dále následný převod celé částky do fondu investic    

a nařizuje převod fondu investic zřizovateli ve výši 247.982,83 Kč na účet Města 

Mikulášovice č. 0921390349/0800 v termínu do 31.07.2019. 
 

157/5/19. 

ZMě schvaluje Odpisový plán Základní školy Mikulášovice dle předloženého návrhu. 

 

158/5/19. 

ZMě souhlasí s realizací projektu Základní školy Mikulášovice „Učíme se spolu – Výzva      

č. 22_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II.).“ 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 


