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Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 15. 12. 2022 

1. Zahájení 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

219/8/22.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Ing. Petra Muchová a Mgr. Iveta 

Talian, 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. Zpráva finančního výboru a kontrolní výboru 

6.  Rozpočet města Mikulášovice na rok 2023  

7. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

• Rozpočtová změna č. 3/2022 

• Rozpočet na rok 2023 

• Revokace usnesení č. 189/7/22. 

• Souhlas s prodejem vyřazených počítačů 
 

8.  Směrnice pro hospodaření FSP na rok 2023 

9. Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací na rok 

2023 

 10. Majetkoprávní záležitosti města  
 

• Smlouvy 
 

o Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního 

odpadu ze dne 26.4.2016 – EKO servis Varnsdorf, a.s. – navýšení ceny za služby 

o Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 497/9/20 – Jan Hošek – 

Rekonstrukce ZŠ Mikulášovice a přístavba spojovacího krčku – prodloužení termínu 

plnění 

o Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 30/1/22 – Jan Hošek – 

Vodovodní přípojky - Mikulášovice – prodloužení termínu plnění 

o Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 31/1/22 – Jan Hošek – 

Kanalizační přípojky - Mikulášovice – prodloužení termínu plnění 

o Smlouva o spolupráci „Partnerství“ – Sportovní unie Děčínska, z.s. 

o Zastavení realizace akcí - Obnova víceúčelového sportovního hřiště v Mikulášovicích, 

Výstavba školního hřiště v Mikulášovicích 
 

• Odpis zmařených investic 
 

  11. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

• Ceník na rok 2023 za pronájem pozemku/ů ve vlastnictví města Mikulášovice 
 

12. Odpadové hospodářství 
 

• Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2022, o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

• Ceník za svozy separovaného odpadu na rok 2023 – Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. 
 

13. Diskuze 

14. Závěr 
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220/8/22. 

ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě.   
 

4. Kontrola plnění usnesení 

221/8/22.   

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

21. 11. 2022. 
 

5. Zpráva kontrolního výboru a finančního výboru 

222/8/22. 

ZMě bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 8.12.2022. 
 

223/8/22. 

ZMě bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 1.12.2022. 
 

6. Rozpočet města Mikulášovice na rok 2023 
 

224/8/22.  

ZMě schvaluje Rozpočet města Mikulášovice na rok 2023 dle předloženého návrhu.   
 

225/8/22.  

ZMě schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Mikulášovice na rok 2023 dle 

předloženého návrhu. 
 

7. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

Rozpočtová změna č. 3/2022 

226/8/22. 

ZMě schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3/2022 Základní školy a Mateřské školy 

Mikulášovice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 

 

Rozpočet na rok 2023 

227/8/22. 

ZMě schvaluje Rozpočet na rok 2023 Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace. 
 

Revokace usnesení č. 189/7/22. 

228/8/22. 

ZMě schvaluje revokaci usnesení č. 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.“ 
 

Souhlas s prodejem vyřazených počítačů 

229/8/22. 

ZMě souhlasí s prodejem celkem 4 vyřazených počítačů z vlastnictví Základní školy 

a Mateřské školy Mikulášovice, příspěvkové organizace, za cenu 500,- Kč/ks. 
 

8. Směrnice pro hospodaření FSP na rok 2023 

230/8/22. 

ZMě schvaluje Směrnici pro hospodaření (tvorbu a čerpání) sociálního fondu pracovníků 

(zaměstnanců) města Mikulášovice pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 dle 

předloženého návrhu. 
 



 

3 

9. Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací na rok 2023 

231/8/22. 

ZMě schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací 

z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2023 dle předloženého návrhu. 
 

10. Majetkoprávní záležitosti  

10.1 Smlouvy 
 

Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu 

ze dne 26.4.2016 – EKO servis Varnsdorf, a.s. – navýšení ceny za služby 

232/8/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění 

komunálního odpadu ze dne 26.4.2016 mezi městem Mikulášovice a společností EKO servis 

Varnsdorf, a.s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25042149, 

s předmětem dodatku č. 6 „Změna přílohy č. 1 Ceny služeb na základě odstavce V. příkazní 

smlouvy: Navýšení ceny za služby o 12,7 % na základě míry inflace“ dle předloženého návrhu 

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

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 497/9/20 – Jan Hošek – 

Rekonstrukce ZŠ Mikulášovice a přístavba spojovacího krčku – prodloužení termínu plnění 

233/8/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 497/9/20 na zpracování projektové 

dokumentace mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: 

projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ Mikulášovice a přístavbu spojovacího krčku“, dle 

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

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 30/1/22 – Jan Hošek – 

Vodovodní přípojky - Mikulášovice – prodloužení termínu plnění 

234/8/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 30/1/22 na zpracování projektové 

dokumentace mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: 

projektová dokumentace na vodovodní přípojky“, dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tento dodatek. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci č. 31/1/22 – Jan Hošek – 

Kanalizační přípojky - Mikulášovice – prodloužení termínu plnění 

235/8/22. 

ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 31/1/22 na zpracování projektové 

dokumentace mezi městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 

Mikulášovice, IČO 03454339, s předmětem dodatku „Prodloužení termínu provedení díla: 

projektová dokumentace na kanalizační přípojky“, dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tento dodatek. 
 

Smlouva o spolupráci „Partnerství“ – Sportovní unie Děčínska, z.s. 

236/8/22. 

ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci „Partnerství“ mezi městem Mikulášovice a Sportovní 

unií Děčínska, z.s., se sídlem Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín, IČO 46717781, dle 

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

 

 



 

4 

Zastavení realizace akcí - Obnova víceúčelového sportovního hřiště v Mikulášovicích, 

Výstavba školního hřiště v Mikulášovicích 

237/8/22. 

ZMě bere na vědomí nepřiznání dotace na akci „Obnova víceúčelového sportovního hřiště 

v Mikulášovicích“ a „Výstavba školního hřiště v Mikulášovicích“, jejichž realizace byla 

schválena usnesením č. 100/3/22 a 101/3/22 a nebudou z výše uvedeného důvodu v současné 

době uskutečněny.  
 

10.2 Odpis zmařených investic 

238/8/22. 

ZMě schvaluje zrušení záměru realizace akce s názvem „Přístavba a stavební úpravy kabin 

u fotbalového hřiště“ a odpis projektové dokumentace (schválené usnesením č. 143/6/16) 

v částce 91.960,- Kč jako zmařené investice.  
 

239/8/22. 

ZMě schvaluje zrušení záměru realizace akce s názvem „Dopravní řešení kolem kostela 

a přilehlých komunikací“ a odpis projektové dokumentace (schválené usnesením č. 165/7/15) 

v částce 19.965,- Kč jako zmařené investice.  
 

11. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

Ceník na rok 2023: Platby za pronájem pozemku 

240/8/22. 

ZMě schvaluje „Ceník na rok 2023: Platby za pronájem pozemku/ů ve vlastnictví města 

Mikulášovice“ dle předloženého návrhu. 
 

12. Odpadové hospodářství  
 

Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

241/8/22. 

ZMě schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulášovice č. 1/2022, 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dle předloženého 

návrhu. 
 

Ceník za svozy separovaného odpadu na rok 2023 – Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. 

242/8/22. 

ZMě schvaluje Dohodu o cenovém jednání platné od 1.1.2023 mezi městem Mikulášovice 

a Pro EKO VARNSDORF, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, 

IČO 25036149, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse 

k podpisu této dohody.  
 

13. Diskuze 
 

14. Závěr 

 

 

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

starosta města Mikulášovice     místostarostka města Mikulášovice

      

     

 

L. S. 


