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Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 18. 7. 2019 

 

159/6/19.   

ZMě bere na vědomí znění zápisu z 5. zasedání ZMě.  

 

160/6/19.   

ZMě schvaluje program 6. zasedání ZMě takto:   

Program: 1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

3. Majetkoprávní záležitosti města 

 - smlouva o dílo – oprava komunikací Mikulášovice 

 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 - koupě pozemků  

4. Závěr   

 

161/6/19.   

ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. MUDr. Zdeněk Corn               

a p. Mgr. Dagmar Kalousková. 

 

162/6/19.   

ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou. 

 

163/6/19.   

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

27. 6. 2019. 

 

164/6/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo č. 16/ZEPS/2019 mezi Městem Mikulášovice a společností 

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 286 88 651, s předmětem smlouvy „Oprava 

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

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

165/6/19. 

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

služebnosti č. IZ-12-4000834/P001 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 Ing. Zbyňkem Lubovským, se sídlem Náměstí 5. května 52, 471 27 Stráž 

pod Ralskem, IČ 120 77 542 s předmětem smlouvy „Oprávnění umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 1200/1          

a 1202/1 v obci a k.ú. Mikulášovice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města 

Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.  

 

166/6/19. 

ZMě schvaluje koupi pozemků st.p.č. 422 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2 

jejíž součástí je stavba, budova s číslem popisným 569 a p.p.č. 766 – zahrada o výměře       

637 m2 od p. Jaromíra Strháka, za dohodnutou kupní cenu 200.000,- Kč + ostatní náklady 

spojené s prodejem nemovitostí. 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 


