
 

1 

Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 13. 11. 2020 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Schválení programu  

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení 

5.  Projednání podání žádostí o dotace 

 - Oprava komunikace v obci Mikulášovice 

 - Obnova víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ Mikulášovice 

 - Stavební úpravy mostku e.č. 42c 

 - Stavební úpravy objektu č.p. 4 a č.p. 1002 

 - Obnova veřejného hřiště v Mikulášovicích 

6. Projednání přijetí dotace na akci „Revitalizace BD č.p. 321“ 

7. Projednání a schválení dodavatele stavby na akci „Revitalizace sídliště 

v Mikulášovicích“ 

8. Revokace usnesení č. 436/7/20 – zrušení projektu 

9. Majetkoprávní záležitosti Města Mikulášovice 

- Příkazní smlouva HS Occasion, s.r.o. – administrace VZ – 

Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích a Revitalizace 

BD č.p. 321“ 

- Příkazní smlouva Witendr, s.r.o. – příprava žádosti o dotaci – Stavební 

úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice“  

- Příkazní smlouva HS Occasion, s.r.o. – administrace VZ – Stavební 

úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice“ 

- Smlouva o dílo AGENTURA PROME s.r.o. – technická pomoc ve 

stádiu přípravy, realizace a závěru stavby „Oprava komunikace v obci 

Mikulášovice“ 

- Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 

- Kupní smlouva TOILETDESIGN s.r.o. – nákup veřejného WC 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 381/3/20 AZ Consult, spol. s.r.o. – 

změna lhůty plnění 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 380/3/20 AZ Consult, spol. s.r.o. – 

změna lhůty plnění 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 289/3/20 AZ Consult, spol. s.r.o. – 

změna lhůty plnění 

- Projednání nabídky na zpracování PD na akci „Obnova víceúčelového 

sportovního hřiště při ZŠ Mikulášovice“  

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – 117. výzva OPŽP 

– kotlíková dotace  

10. Záležitosti p. o. ZŠ Mikulášovice – žádost o převod fin. prostředků 

z rezervního fondu 

                      11. Diskuze  

                      12. Závěr 

 

1. Zahájení. 

 

2. Schválení programu. 

458/8/20.   

ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě.  
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3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. 

459/8/20.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Kateřina Sýkorová DiS. a Mgr. 

Roman Klinger, zapisovatelkou zasedání p. Evu Mocíkovou. 

 

4. Kontrola plnění usnesení. 

460/8/20.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení ze 7. zasedání ZMě ze dne            

20. 10. 2020. 

 

5. Projednání podání žádostí o dotace. 

Oprava komunikace v obci Mikulášovice 

461/8/20. 

ZMě projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace v obci 

Mikulášovice“ do programu MMR, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních 

komunikací. 

 

Obnova víceúčelového hřiště při ZŠ Mikulášovice 

462/8/20. 

ZMě projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova víceúčelového hřiště při 

ZŠ Mikulášovice“ do programu MMR, dotační titul 117d8210B, Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury. 

 

Stavební úpravy mostku e.č. 42c 

463/8/20. 

ZMě projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy mostku e.č. 

42c“ do programu MMR, dotační titul 117d8210C, Podpora obnovy staveb a zařízení 

dopravní infrastruktury. 

 

Stavební úpravy objektu č.p. 4 a č.p. 1002 

464/8/20. 

ZMě projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 4 a 

č.p. 1002“ do programu MMR, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov. 

 

Obnova veřejného hřiště v Mikulášovicích  

465/8/20. 

ZMě projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova veřejného hřiště 

v Mikulášovicích“ do programu MMR, dotační titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy 

míst aktivního a pasivního odpočinku. 

 

6. Projednání přijetí dotace na akci „Revitalizace BD č.p. 321“ 

466/8/20 

ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 2.170.877,65 Kč na akci „Revitalizace BD č.p. 321“, 

z programu MMR, dotační titul 11703, Integrovaný regionální operační program.  

 

7. Projednání a schválení dodavatele stavby na akci „Revitalizace sídliště 

v Mikulášovicích. 

467/8/20 

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

„Revitalizace sídliště v Mikulášovicích“ se společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 

407 47 Varnsdorf, IČ 250 32 640, která nabídla celkovou cenu 5.645.750,- Kč bez DPH          

a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy s vítězným 

účastníkem zadávacího řízení.  
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8. Revokace usnesení č. 436/7/20 – zrušení projektu ze strany realizátora 

468/8/20 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 436/7/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů mezi 

Městem Mikulášovice a společností POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 

1, IČ 265 48 526 s předmětem smlouvy „Poskytnutí finančního příspěvku na realizaci 

projektu ve výši 21 900,- Kč“ a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat 

tuto smlouvu. 

 

9. Majetkoprávní záležitosti města 

Příkazní smlouva HS Occasion, s.r.o. – administrace VZ – Rekonstrukce bytového domu č.p. 

7 v Mikulášovicích a Revitalizace BD č.p. 321“ 

469/8/20.   

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

s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 027 96 040, 

s předmětem smlouvy „Zajištění zadání a administrace veřejné zakázky na akci Rekonstrukce 

bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích a Revitalizace BD č.p. 321“ za dohodnutou cenu 

70.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem 

smlouvy. 

 

Příkazní smlouva Witendr, s.r.o. – příprava žádosti o dotaci – Stavební úpravy objektů č.p. 4 a 

č.p. 1002 Mikulášovice“  

470/8/20.   

ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a společností Witendr, s.r.o., se 

sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 071 87 041, s předmětem smlouvy 

„Zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 

Mikulášovice“ za dohodnutou cenu 30.000,- Kč bez DPH za každou podanou žádost o dotaci 

+ 5 % odměna v případě přidělení dotace z výše každé přiznané dotace a pověřuje starostku 

města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Příkazní smlouva HS Occasion, s.r.o. – administrace VZ – Stavební úpravy objektů č.p. 4 a 

č.p. 1002 Mikulášovice“ 

471/8/20.   

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

s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 027 96 040, 

s předmětem smlouvy „Zajištění zadání a administrace veřejné zakázky na akci Stavební 

úpravy objektů č.p. 4 a č.p. 1002 Mikulášovice“ za dohodnutou cenu 55.000,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Smlouva o dílo AGENTURA PROME s.r.o. – technická pomoc ve stádiu přípravy, realizace a 

závěru stavby „Oprava komunikace v obci Mikulášovice“ 

472/8/20.   

ZMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a společností AGENTURA 

PROME, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČ 248 17 341, 

s předmětem smlouvy „Technická pomoc ve stádiu příprav, realizace a závěru stavby Oprava 

komunikace v obci Mikulášovice“ za dohodnutou cenu 45.000,- Kč bez DPH a pověřuje 

starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-12-4008906/VB002 

473/8/20.   

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Mikulášovice (stranou 

povinnou) a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 

29 035, zastoupenou společností GEZ, spol. s.r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 
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Varnsdorf, IČ 272 97 438 (stranou oprávněnou), s předmětem smlouvy „Zřízení věcného 

břemene na pozemcích p.p.č. 5259 v obci a k.ú. Mikulášovice, z důvodu umístění, provozu a 

údržby zařízení distribuční soustavy“ a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, 

podpisem smlouvy. 

 

Kupní smlouva TOILETDESIGN s.r.o. – nákup veřejného WC 

474/8/20.   

ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a společností TOILETDESIGN 

s.r.o. se sídlem 1. máje 4, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ 044 91 645, s předmětem smlouvy: 

„Koupě 1 ks veřejné Smart Exlusive toalety“ za cenu 387.200,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem smlouvy. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 381/3/20 AZ Consult, spol. s.r.o.– změna lhůty plnění  

475/8/20.   

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 381/3/20 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 „Změna čl. II Lhůty plnění a odměna za dílo, kdy cena se nemění“ 

a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem dodatku. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 380/3/20 AZ Consult, spol. s.r.o.– změna lhůty plnění  

476/8/20.   

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 380/3/20 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 „Změna čl. II Lhůty plnění a odměna za dílo, kdy cena se nemění“ 

a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem dodatku. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 289/1/20 AZ Consult, spol. s.r.o.– změna lhůty plnění  

477/8/20.   

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 289/1/20 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 „Změna čl. II Lhůty plnění a odměna za dílo, kdy cena se nemění“ 

a pověřuje starostku města, Ing. Miluši Trojanovou, podpisem dodatku. 

 

Projednání nabídky na zpracování PD na akci „Obnova víceúčelového sportovního hřiště při 

ZŠ Mikulášovice“  

478/8/20.   

ZMě schvaluje Nabídku společnosti Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820/10, 250 01 Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav, IČ 470 52 121 na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Obnova víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ Mikulášovice“ za cenu 127.000,- Kč bez 

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

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – 117. výzva OPŽP – kotlíková dotace  

479/2/20. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 

Mikulášovice a p. Alenou Motl, 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.  
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10. Záležitosti p. o. ZŠ Mikulášovice – žádost o převod fin. prostředků z rezervního 

fondu 

480/8/20. 

ZMě schvaluje, na základě žádosti, převod finančních prostředků Základní školy 

Mikulášovice, okres Děčín, ve výši 150.000,- Kč z rezervního fondu na pořízení 4 ks PC a 37 

licencí Office 2019.  

 

11. Diskuze. 

 

12. Závěr. 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 

starostka města      místostarosta města 


