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Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 25. 9. 2020 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Schválení programu  

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Revokace usnesení č. 414/5/20 

6. Majetkoprávní záležitosti Města Mikulášovice 

- Projednání zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2001, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

- Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – Státní pozemkový úřad ČR 

7. Diskuze  

8. Závěr 

 

1. Zahájení. 

 

2. Schválení programu. 

423/6/20.   

ZMě schvaluje program 6. zasedání ZMě.  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. 

424/6/20.   

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

Ježek, zapisovatelkou zasedání p. Janu Doutnáčovou. 

 

4. Kontrola plnění usnesení. 

425/6/20.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 5. zasedání ZMě ze dne            

8. 9. 2020. 

 

5. Revokace usnesení č. 414/5/20. 

426/6/20.   

ZMě schvaluje revokaci usnesení č.: 

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. 

 

6. Majetkoprávní záležitosti.  

 

Projednání zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2001, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství  

427/6/20.   

ZMě schvaluje, na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2020 Sb. obcích (obecních 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.  
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Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 254/9/19 „Komunikace pro pěší 

podél silnice III/26510 v délce cca 120 – 150 m.“ 

428/6/20.   

ZMě schvaluje Dodatek smlouvy o dílo mezi Městem Mikulášovice a společností AZ 

Consult, spol. s.r.o., se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 445 67 430, 

s předmětem dodatku „Doplnění čl. I. Předmět plnění a mění čl. II. Lhůty plnění a odměna za 

dílo, z důvodu požadavku správce plynovodu, který požaduje zpracování PD na přeložku 

vedení“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, 

podpisem dodatku. 

 

Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Vodovod 

Mikulášovice.“ 

429/6/20.   

ZMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Mikulášovice (budoucí stranou oprávněnou) a Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žížkov, IČ 013 12 774, (budoucí 

stranou povinou), s předmětem smlouvy „Zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 

5468/1, 5294/1 a 574/1 v obci a k.ú. Mikulášovice, z důvodu stavby – Vodovod 

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

podpisem smlouvy. 

 

7. Diskuze. 

 

8. Závěr. 

 

 

 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

  

 


