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Usnesení 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 21. 11. 2022 

 

1. Zahájení 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

182/7/22.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Mgr. Roman Klinger a p. Bc. Jan 

Tříško, zapisovatel zasedání p. Mgr. Simon Mertlů. 
 

3. Schválení programu 

Program: 

  1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3. Schválení programu  

4. Kontrola plnění usnesení 

5.  Rozpočtové opatření č. 5/2022 a plnění rozpočtu  

6. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

• Rozpočtová změna č. 2/2022 

• Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na plyn 

• Účetní závěrka k 30.9.2022 
 

7.  Územní plán – změna č. 2 
 

• Určení zastupitele dle § 47 odst. 1) stavebního zákona 
 

 8. Majetkoprávní záležitosti města  
 

• Smlouvy 
 

o Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633382109/LCD ze dne 13.7.2021 – Česká 

spořitelna, a.s. – prodloužení čerpání úvěru do 30.6.2023 

o Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby         

č. IP-12-4013249 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 5310, přípojka kNN 

o Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4021834/SoVB/001 – ČEZ 

Distribuce, a.s. – p.p.č. 5702/1, 4192/2, nové kNN  

o Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby         

č. IV-12-4022251– ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 5273/1, nové kNN 

o Dodatek č. 6 – 18-368.6 ke smlouvě o dílo č. 18-368.0 na akci „Kanalizace a vodovod 

Mikulášovice – část horní a dolní“ – in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o. – 

změna termínu plnění 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Severočeská 

vodárenská společnost, a.s. - stavba Mikulášovice, Horní, Dolní a Mikulášovičky - 

vodovod, číslo stavby DC 040 016 

o Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě – 

Povodí Ohře, s.p. – „Kanalizace Mikulášovice – I. etapa“ 

o Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 380/2021 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, 

služebnosti inženýrské sítě – Povodí Ohře, s. p. – doplnění p.p.č. 6047 

o Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

živ. prostředí ČR 

o Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-

12-4014129 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 4129/13, přípojka kNN 

o Veřejná zakázka – Sdružené služby dodávky plynu – výběr dodavatele  

o Nákupy energií pro město Mikulášovice na komoditní burze 
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• Žádosti o příspěvky 
 

o Žádost o příspěvek na provozní náklady klubu FK Mikulášovice 
 

• Dotace 
 

o Čerpání kotlíkové dotace v roce 2022 v souladu s Monitorovací zprávou č. 4 
 

  9. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

• Žádosti doporučené ke schválení 

• Žádosti s doporučením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 5 let   

• Žádosti doporučené k zamítnutí 

• Zástavní smlouva 

 

10. Příkaz starosty k provedení inventury 

11. Pověření kontrolního výboru 

12. Diskuze 

13. Závěr 
 

183/7/22. 

ZMě schvaluje program 7. zasedání ZMě.   
 

4. Kontrola plnění usnesení 

184/7/22.   

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

2. 8. 2022. 
 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a plnění rozpočtu 

185/7/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle předloženého návrhu. 
 

186/7/22. 

ZMě bere na vědomí Plnění rozpočtu – závazné ukazatele za období 11/2022.  
 

187/7/22. 

ZMě bere na vědomí, že ustanovením č. 120/4/22 ze dne 27.6.2022 bylo myšleno i schválení 

roční uzávěrky města Mikulášovice za rok 2021. 
 

6. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

Rozpočtová změna č. 2/2022 

188/7/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2022 Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 

 

Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na plyn 

189/7/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost o navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2022 

o částku ve výši 100.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole Mikulášovice, příspěvkové 

organizaci, za účelem úhrady měsíčních záloh na plyn. 
 

Účetní závěrka za období 9/2022 

190/7/22. 

ZMě bere na vědomí účetní závěrku k 30.9.2022 Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace. 
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7. Územní plán – změna č. 2 

191/7/22. 

ZMě schvaluje dle § 47 odst. 1) stavebního zákona, určeného zastupitele města Bc. Jana 

Tříška. Tímto se mění usnesení Zastupitelstva města Mikulášovice č. 113/3/22 písm. c) ze dne 

30.5.2022. 

 

8. Majetkoprávní záležitosti  

8.1 Smlouvy 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633382109/LCD ze dne 13.7.2021 – Česká spořitelna, 

a.s. – prodloužení čerpání úvěru do 30.6.2023 

192/7/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 0633382109/LCD ze dne 13.7.2021 mezi 

městem Mikulášovice a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 

Praha 4, IČO 452 44 782, s předmětem dodatku „Období čerpání. oprávnění čerpat: 

prodloužení čerpání úvěru do 30.6.2023“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města 

Bc. Aleše Janduse podpisem tohoto dodatku.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-

4013249 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 5310, přípojka kNN 

193/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4013249 mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na základě 

plné moci ze dne 20.1.2021, R-built, s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice, 

IČO 25430645, s předmětem smlouvy „Budoucí právo umístit, provozovat, opravovat 

a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 5310“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4021834/SoVB/001 – ČEZ 

Distribuce, a.s. – p.p.č. 5702/1, 4192/2, nové kNN  

194/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4021834/SoVB/001 

mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 

5.3.2021, INEL – Technik, s.r.o., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, 

IČO 25249649, s předmětem smlouvy „Právo oprávněné strany umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech p.p.č. 5702/1 

a p.p.č. 4192/2 v rozsahu GP č. 1834-1063/2022.“, dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

4022251– ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 5273/1, nové kNN 

195/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4022251 mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na 

základě plné moci ze dne 9.12.2021, Sikora architects, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1013/66, 

130 00 Praha 3, IČO 09660429, s předmětem smlouvy „Budoucí právo umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 5273/1“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 
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Dodatek č. 6 – 18-368.6 ke smlouvě o dílo č. 18-368.0 na akci „Kanalizace a vodovod 

Mikulášovice – část horní a dolní“ – in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o. – změna 

termínu plnění 

196/7/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 6 – 18-368.6 ke Smlouvě o dílo č. 18-368.0 na zhotovení 

projektové dokumentace a inženýrskou činnost na stavbu s názvem „Kanalizace a vodovod 

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

LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČO 44569688, s předmětem 

dodatku „Úprava termínu plnění a doplnění předmětu plnění pro kanalizaci“ a pověřuje 

starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tento dodatek. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Severočeská vodárenská 

společnost, a.s. - stavba Mikulášovice, Horní, Dolní a Mikulášovičky - vodovod, číslo stavby 

DC 040 016 

197/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

městem Mikulášovice a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 

1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469, s předmětem smlouvy „Zřízení a vedení přes služebné 

pozemky inženýrské sítě (vodovodní řád a s ním související objekty) v rámci realizace stavby 

Mikulášovice, Horní, Dolní a Mikulášovičky - vodovod, číslo stavby DC 040 016“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě – 

Povodí Ohře, s. p. – „Kanalizace Mikulášovice – I. etapa“ 

198/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti 

inženýrské sítě mezi městem Mikulášovice (budoucí oprávněný) a společností 

Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, 

s předmětem smlouvy „Zřízení budoucímu oprávněnému jako vlastníku a provozovateli 

stavby „Kanalizace Mikulášovice - I. etapa“ služebnosti inženýrské sítě spočívající 

v oprávnění zřídit a provozovat splaškovou kanalizaci křížící vodní tok Mikulášovický potok 

na služebných pozemcích p.p.č. 5846/1, 5846/2, 5846/52, 5846/79, 5946/83 a 6047“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 380/2021 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, 

služebnosti inženýrské sítě – Povodí Ohře, s. p. – doplnění p.p.č. 6047 

199/7/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 380/2021 o uzavření budoucí smlouvy o věcném 

břemeni, služebnosti inženýrské sítě mezi městem Mikulášovice (budoucí oprávněný) 

a společností Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

IČO 70889988, s předmětem dodatku „Doplnění p.p.č. 6047“, dle předloženého návrhu 

a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tento dodatek. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu živ. prostředí 

ČR 

200/7/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 05281961 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR ze dne 18.12.2019 mezi městem Mikulášovice a Státním 

fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 

IČO 00020729, s předmětem dodatku č. 2 „Změna termínu pro předložení dokumentů 

prokazujících splnění Cíle 1 na 12/2022 “, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 

města Bc. Aleše Janduse podepsat tento dodatek. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-

4014129 – ČEZ Distribuce, a.s. – p.p.č. 4129/13, přípojka kNN 

201/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4014129 mezi městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, zastoupenou na 

základě plné moci ze dne 16.02.2021, GEZ spol., s.r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 

Varnsdorf, IČO 27297438, s předmětem smlouvy „Budoucí právo umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech p.p.č. 4052/3, 

5686/2 a 5310“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse 

podepsat tuto smlouvu. 
 

Veřejná zakázka – Sdružené služby dodávky plynu – výběr dodavatele  

202/7/22. 

ZMě projednalo a schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na sdružené 

služby dodávky plynu ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha, 

IČO 03592880, s předmětem nabídky „Sdružené služby dodávky plynu pro město 

Mikulášovice“, za nabídnutou cenu celkem 1.142.405,00,- Kč bez DPH a 1.382.310,05,- Kč 

včetně DPH, předloženou starostou města Bc. Alešem Jandusem na základě doporučení 

hodnotící komise a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu smlouvy. 

 

Nákupy energií pro město Mikulášovice na komoditní burze 

203/7/22. 

ZMě schvaluje  
 

a) provádění nákupů elektřiny a plynu pro město Mikulášovice a příspěvkové organizace na 

komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem 

Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, pro období od 1.1.2023 až do odvolání, a to 

v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a 
 

b) uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci bodu a) 

usnesení. 
 

8.2 Žádosti o příspěvky 
 

Žádost o příspěvek spolku FK Mikulášovice 

204/7/22. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost spolku FK Mikulášovice, se sídlem Mikulášovice 1062, 

407 79 Mikulášovice, IČO 01634453, o poskytnutí příspěvku na provozní náklady ve výši 

25.600,- Kč. 
 

8.3 Dotace 
 

Čerpání kotlíkové dotace v roce 2022 v souladu s Monitorovací zprávou č. 4 

205/7/22. 

ZMě souhlasí s čerpáním kotlíkové dotace v souladu se Smlouvou č. 05281961 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, uzavřené dne 18.12.2019 

a s Monitorovací zprávou č. 4. 
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9. Prodeje a pronájmy nemovitostí 
 

Žádosti doporučené ke schválení 

206/7/22.  

ZMě schvaluje odprodej pozemku: díl „a“ o výměře 768 m², který se odděluje z p.p.č. 2243/9 

– trvalý travní porost o původní výměře 3784 m2, dle GP č. 1830-43/2022 ze dne 23.6.2022, 

do společného jmění manželů Dagmar Hodúlové a Milana Hodúla, za kupní cenu 22.000,- 

Kč, určenou znaleckým posudkem č. 5 802/025/2022 ze dne 29.8.2022 + ostatní náklady 

spojené s prodejem nemovitosti a pověřuje starostu Bc. Aleše Janduse k podpisu kupní 

smlouvy. 
 

207/7/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemků: p.p.č. 2255/1 – trvalý travní porost o výměře 388 m2, 

p.p.č. 2259 – zahrada o výměře 234 m2, do výlučného vlastnictví p. Petra Trojana, za kupní 

cenu 44.000,- Kč, určenou znaleckým posudkem č. 5 801/024/2022 ze dne 29.8.2022 + 

ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti a pověřuje starostu Bc. Aleše Janduse 

k podpisu kupní smlouvy. 
 

208/7/22. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku p.p.č. 2899/2 – trvalý travní porost o výměře 232 m2 

do výlučného vlastnictví p. Davida France, za kupní cenu 16.240,- Kč, určenou znaleckým 

posudkem č. 3510-11/2022 ze dne 19.8.2022 + ostatní náklady spojené s prodejem 

nemovitosti a pověřuje starostu Bc. Aleše Janduse k podpisu kupní smlouvy. 
 

Žádosti s doporučením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 5 let   

209/7/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem 

Mikulášovice a p. Marií Dunkovou, ze dne 26.10.2021, s předmětem Dodatku č. 1 „Rozšíření 

předmětu smlouvy o budoucí prodej: část cca 100 m² ze st.p.č. 195 – zastavěná plocha 

a nádvoří o celkové výměře 194 m², část cca 60 m² z p.p.č. 359 – trvalý travní porost 

o celkové výměře 504 m², část cca 290 m² z p.p.č. 368/2 – trvalý travní porost o celkové 

výměře 987 m².“ a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu tohoto dodatku. 

 

210/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Mikulášovice             

a p. Kristýnou Trefilovou, s předmětem smlouvy „Budoucí prodej pozemků: st.p.č. 120 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m², p.p.č. 273 – zahrada o výměře 334 m², za účelem 

výstavby rodinného domu.“ a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu této 

smlouvy. 

 

211/7/22.  

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Mikulášovice             

a p. Přemyslem Patzeltem a Janou Patzeltovou, s předmětem smlouvy „Budoucí prodej 

pozemků: část cca 175 m² ze st.p.č. 732 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m², 

část cca 132 m² ze st.p.č. 733 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m², část cca 129 m² 

ze st.p.č. 734 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m², část cca 795 m² z p.p.č. 2242 – 

zahrada o výměře 809 m², část cca 693 m² z p.p.č. 2245 – zahrada o výměře 701 m², část 

cca 63 m² z p.p.č. 2246 – zahrada o výměře 90 m², část cca 85 m² z p.p.č. 2250 – zahrada 

o výměře 93 m², část cca 83 m² z p.p.č. 2251 – trvalý travní porost o výměře 108 m², 

p.p.č. 2252 – zahrada o výměře 681 m², za účelem výstavby rodinného domu.“ a pověřuje 

starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu této smlouvy. 

 

 

 



 

7 

212/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Mikulášovice             

a p. Martinem Grundmanem, s předmětem smlouvy „Budoucí prodej pozemků: st.p.č. 809 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m², p.p.č. 5206 – trvalý travní porost o výměře 

811 m², za účelem výstavby rodinného domu.“ a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse 

k podpisu této smlouvy. 

 

213/7/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Mikulášovice             

a p. Davidem Koprolínem, s předmětem smlouvy „Budoucí prodej pozemků: část cca 345 m² 

ze st.p.č. 546 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1307 m², p.p.č. 1033/1 – trvalý 

travní porost o výměře 746 m², p.p.č. 1033/2 – trvalý travní porost o výměře 946 m², 

p.p.č. 4889/1 – trvalý travní porost o výměře 1338 m², za účelem výstavby rodinného domu.“ 

a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu této smlouvy. 
 

214/7/22.  

ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem 

Mikulášovice a p. Pavlou Křtěnovou, ze dne 28.3.2022, s předmětem Dodatku č. 2 „Změna 

článku II. Platební podmínky smlouvy.“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města 

Bc. Aleše Janduse k podpisu tohoto dodatku. 
 

Žádosti doporučené k zamítnutí  

215/7/22. 

ZMě rozhodlo o zamítnutí žádostí o odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Mikulášovice 

a neschvaluje prodej těchto pozemků: 
 

st.p.č. 176 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, 

p.p.č. 325 – trvalý travní porost o výměře 327 m2, 

p.p.č. 326/1 – zahrada o výměře 72 m2, 

p.p.č. 1443 – zahrada o výměře 1111 m2, 

p.p.č. 2099 – zahrada o výměře 1002 m2, 

p.p.č. 4305/1 – zahrada o výměře 3294 m2, 

p.p.č. 5257 – ostatní plocha o výměře 245 m2, 
 

vše v obci a k.ú. Mikulášovice. 
 

Zástavní smlouva k p.p.č. 4192/2 

216/7/22. 

ZMě projednalo a neschvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi 

městem Mikulášovice a společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem 

Bělehradská 128, č.p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, s předmětem smlouvy „Zřízení 

zástavního práva k nemovitosti p.p.č. 4192/2.“. 

 

10. Příkaz starosty k provedení inventury k 31. 12. 2022 

217/7/22.  

ZMě bere na vědomí příkaz starosty města Bc. Aleše Janduse k provedení inventarizace 

majetku a závazků Města Mikulášovice k 31. 12. 2022. 
 

11. Pověření kontrolního výboru   

218/7/22. 

ZMě pověřuje kontrolní výbor ke kontrole přijatých usnesení a uzavřených smluv města 

Mikulášovice za rok 2022. 
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12. Diskuze 
 

13. Závěr 
 

 

 

Bc. Aleš Jandus, v. r.         Mgr. Jana Šedová, v. r. 

starosta města Mikulášovice     místostarostka města Mikulášovice

      

     

 

L. S. 

 


