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Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 25. 2. 2019 

 

30/2/19.   

ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě.  

 

31/2/19.   

ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto:   

Program: 1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

3. Odpisový plán MŠ 

4. Majetkoprávní záležitosti města 

 - rozpočtové opatření č. 2/2019 

- záměry podání žádostí o dotace, smlouvy 

 - smlouvy ostatní  

5. Diskuze 

6. Závěr   

 

32/2/19.   

ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Mgr. Dagmar Kalouskovou    

a p. Rostislava Trojana. 

 

33/2/19.   

ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Evu Mocíkovou. 

 

34/2/19.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 1. zasedání ZMě ze dne 

23.01.2019. 

 

35/2/19.   

ZMě schvaluje Účetní odpisový plán pro rok 2019 Mateřské školy Mikulášovice, okres 

Děčín, 407 79 Mikulášovice č.p. 1066, dle předloženého materiálu.  

 

36/2/19. 

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu. 

 

37/2/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu 

117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H – Podpora budování 

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.  

 

38/2/19. 

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu 

117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210G – Obnova drobných 

sakrálních staveb a hřbitovů.  

 

39/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dalších služeb k projektu 

podávaného do dotačního titulu“117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního      

a pasivního odpočinku“ z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ mezi Městem 

Mikulášovice a společností having servis s.r.o., se sídlem Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9, 
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IČ 067 032 59, s předmětem smlouvy „Zpracování žádosti o dotaci a projektové řízení v době 

realizace projektu“ za cenu 10.000,- Kč po předání žádosti poskytovateli dotace a 4% z výše 

přiznané dotace na základě doručeného Rozhodnutí o přidělení dotace a pověřuje starostku 

města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

40/2/19. 

ZMě schvaluje zrušení běžného účtu č. 78-5262070247/0100 u Komerční banky a.s., se 

sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07 a převod zůstatku ve výši 885.082,54 Kč 

na běžný účet č. 0921390349/0800 u České spořitelny a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,      

140 00 Praha 4. 

 

41/2/19. 

ZMě schvaluje převod finančních prostředků ve výši 25.000, - Kč na účet Psychiatrické 

nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 006 73 552. Jedná se o 

nevyčerpaný státní příspěvek na opatrovníka za r. 2018. 

 

42/2/19. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 3–18-368.2 ke Smlouvě o dílo č. 18-368.0 „Kanalizace a vodovod 

Mikulášovice – část Horní a Dolní“ mezi Městem Mikulášovice a společností in PROJEKT 

LOUNY ENGIEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 445 69 688, s předmětem 

dodatku „Úprava termínů plnění z důvodů zapracování nových požadavků SčVK na technické 

řešení vodovodu“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tento dodatek. 

 

43/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121487830, č. 19_SOBS01_4121487833,     

č. 19_SOBS01_4121487835, č. 19_SOBS01_4121487837, č. 19_SOBS01_4121487839,        

č. 19_SOBS01_41214841, č. 19_SOBS01_4121487869, č. 19_SOBS01_4121487875,           

č. 19_SOBS01_4121487879, č. 19_SOBS01_4121487889, č. 19_SOBS01_4121487893,       

č. 19_SOBS01_4121487898 a č. 19_SOBS01_4121487903 mezi Městem Mikulášovice         

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smluv „Připojení odběrného elektrického 

zařízení v odběrném místě č.p. 321 na p.p.č. 882 v obci a k.ú. Mikulášovice do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN)“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tyto smlouvy. 

 

44/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121489313,  mezi Městem Mikulášovice         

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035, DIČ CZ 247 290 35, s předmětem smlouvy „Připojení odběrného elektrického 

zařízení v odběrném místě p.p.č. 723 v obci a k.ú. Mikulášovice do napěťové hladiny 0,4 kV 

(NN)“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat 

tuto smlouvu. 

 

45/2/19. 

ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice a ZV ARGO, s.r.o., se sídlem 

Švermova 1373, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 287 22 833, s předmětem koupě 

„Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 5 a 3 kusy kontejneru dle nabídky, která je přílohou 

kupní smlouvy“ za kupní cenu 431.914, - Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 
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46/2/19. 

ZMě neschvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu 

s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 8 (bytový dům) na st.p.č. 382 v k.ú. Mikulášovice“ mezi 

Městem Mikulášovice a Filipem Randusem, DiS., 407 80 Vilémov u Šluknova 105, IČ 071 76 

503, s předmětem smlouvy „Zpracování projektové dokumentace stavby, včetně zajištění 

příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby“ za cenu 554.400, - Kč           

a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. Cena za dílo je 

konečná, zhotovitel není plátcem DPH. 

 

47/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Ladislavem Krpálkem, 407 79 

Mikulášovice č.p. 244, IČ 156 69 289, s předmětem smlouvy „Vyhotovení a osazení 

provětraného pásu podhledu proti vnikání škůdců do půdního prostoru MŠ Mikulášovice“ za 

dohodnutou cenu 44.770, - Kč včetně DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši 

Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

48/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a Ladislavem Hořejším, 407 79 

Mikulášovice č.p. 629, IČ 037 52 216, s předmětem smlouvy „Vyhotovení 10 ks prosklených 

vitrín dle předlohy a nabídky“ za dohodnutou cenu 79.100, - Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 

 

49/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu mezi Městem Mikulášovice a Petrem Svobodou, 471 17 Skalice      

u České Lípy 133, IČ 046 48 790, s předmětem smlouvy „Zajištění akce – muzikál MAMMA 

MIA dne 20.04.2019 od 20:30 hodin v Kulturním domě v Mikulášovicích“ za dohodnutou 

cenu 31.000, - Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto 

smlouvu. 

 

50/2/19. 

ZMě schvaluje Smlouvu mezi Městem Mikulášovice a Petrem Svobodou, 471 17 Skalice      

u České Lípy 133, IČ 046 48 790, s předmětem smlouvy „Zajištění akce – koncert Karel Gott 

revival dne 16.06.2019 od 17:00 hodin v amfiteátru u Kulturního domu v Mikulášovicích“ za 

dohodnutou cenu 20.000, - Kč bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou 

podepsat tuto smlouvu. 

 

51/2/19. 

ZMě schvaluje Objednávku na hudební vystoupení p. Stanislava Hložka na akci „Retro MDŽ 

v Mikulášovicích dne 09.03.2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Mikulášovicích“ za 

dohodnutou cenu 30.000, - Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou odeslat 

tuto objednávku. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Miluše Trojanová        Ing. Antonín Bláha 


