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Usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 31. 1. 2023 

1. Zahájení 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

1/1/23.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Petr Opočenský a Mgr. Dagmar 

Kalousková, 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. Jednací řád zastupitelstva 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

7. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

• Odpisový plán na rok 2023 

• Vyřazení majetku 
 

8.  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 

9. Majetkoprávní záležitosti města  
 

• Smlouvy 
 

o Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4022165 – ČEZ 

Distribuce, a.s. - p.p.č. 4308/5, nové kNN 

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

č. IV-12-4022565 - ČEZ Distribuce, a.s. - p.p.č. 204/1, nové kNN 

o Smlouva o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky - Donio, s.r.o. 

o Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Knihovnu 

Městského úřadu Mikulášovice 
 

• Dotace 
 

o Podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 

na rok 2023 
 

• Odpis majetku a odprodej majetku 
 

  10. Prodej a pronájem nemovitostí 

11. Odpadové hospodářství – změnová vyhláška 

12. Diskuze 

13. Závěr 

 

2/1/23. 

ZMě schvaluje program 1. zasedání ZMě.   
 

4. Kontrola plnění usnesení 

3/1/23.   

ZMě bere na vědomí zprávu p. starosty o plnění usnesení z 8. zasedání ZMě ze dne 

15. 12. 2022. 
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5. Jednací řád zastupitelstva 

4/1/23. 

ZMě schvaluje a vydává Jednací řád zastupitelstva města, v kterém se doplňuje v čl. 4 

Zasedání zastupitelstva města odst. 14 ve znění: „Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje 

audiovizuální záznam. Na tuto skutečnost upozorní předsedající přítomné při zahájení 

zasedání. Zvukový a obrazový záznam je určen pro potřeby vyhotovení a kontroly písemného 

zápisu ze zasedání zastupitelstva města a jeho zákonně upravená verze je k dispozici po dobu 

nejméně 4 let na webových stránkách města.“ 
 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

5/1/23.  

ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022 dle předloženého návrhu.  
 

7. Záležitosti Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice 
 

Odpisový plán na rok 2023 

6/1/23. 

ZMě schvaluje Odpisový plán pro rok 2023 Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice, 

příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.  

 

Vyřazení majetku 

7/1/23. 

ZMě schvaluje protokoly o vyřazení majetku č. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 Základní 

školy a Mateřské školy Mikulášovice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.  
 

8. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 

8/1/23. 

ZMě bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2022 o poskytování informací podle zákona                

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 
 

9. Majetkoprávní záležitosti  

9.1 Smlouvy 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4022165 – ČEZ Distribuce, a.s. - 

p.p.č. 4308/5, nové kNN 

9/1/23. 

ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4022165 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, platné pro období 

24.4.2021 - 24.4.2023, VAMA, s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín, IČO 47287926, 

s předmětem smlouvy „Právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 

soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 4308/5 v rozsahu GP č. 1846-373/2022“, dle 

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

 

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

4022565 - ČEZ Distribuce, a.s. - st.p.č. 204/1, nové kNN 

10/1/23. 

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

stavby č. IV-12-4022565 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 dotčené nemovitosti st.p.č. 204/1“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat tuto smlouvu. 
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Smlouva o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky - Donio, s.r.o. 

11/1/23. 

ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky mezi městem 

Mikulášovice (příjemce) a Donio, s.r.o. (pořadatel), se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha, 

IČO 08413371, s předmětem smlouvy „Převedení části čistého výtěžku veřejné sbírky ve výši 

80.000,- Kč do vlastnictví příjemce, aby jej použil k zajištění akceschopnosti výjezdové 

jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce (nákup techniky, výstroje 

a výzbroje) a na odměny hasičům zasahujícím během požáru v Českém Švýcarsku.“, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse k podpisu smlouvy. 

 

Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Knihovnu Městského 

úřadu Mikulášovice 

12/1/23. 

ZMě schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro 

Knihovnu Městského úřadu Mikulášovice mezi městem Mikulášovice a Městskou knihovnou 

Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I., IČO 64679454 s předmětem dodatku 

„Poskytnutí finančních prostředků na nákup knižních fondů na rok 2023“ ve výši  

31.000,- Kč, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Aleše Janduse podepsat 

tento dodatek. 
 

9.2 Dotace 

 

Podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 

13/1/23. 

ZMě schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra České republiky 

v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 („Program PK 2023“).  

 

9.3 Odpis majetku a odprodej majetku 

14/1/23. 

ZMě schvaluje vyřazení majetku města Mikulášovice na základě fyzické inventury dle 

Zápisu ze zasedání Likvidační komise ze dne 20.1.2023. 
 

15/1/23. 

ZMě schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku (budovy Radaru stojící na st.p.č. 1483 

a 1484), čističky odpadních vod u čp. 340 a prodej návěsu ANS 564 na návrh inventarizační 

komise dle Zápisu ze zasedání Likvidační komise ze dne 20.1.2023.  
 

10. Prodej a pronájem nemovitostí 

 

Žádosti doporučené k zamítnutí 

16/1/23. 

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

a neschvaluje prodej těchto pozemků:  

 

st.p.č. 36 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m²,  

p.p.č. 69 – zahrada o výměře 2140 m²,  

p.p.č. 72 – zahrada o výměře 108 m²,  

st.p.č. 122 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m²,  

část cca 673 m² z p.p.č. 208/1 – trvalý travní porost o výměře 2468 m²,  

p.p.č. 265/1 – ostatní plocha o výměře 24 m²,  

p.p.č. 265/2 – zahrada o výměře 61 m²,  

p.p.č. 556 – ostatní plocha o výměře 1040 m²,  

p.p.č. 622/1 – trvalý travní porost o výměře 9911 m²,  
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p.p.č. 1250 – zahrada o výměře 378 m²,  

část cca 670 m² z p.p.č. 1270/1 – zahrada o výměře 1037 m²,  

p.p.č. 2113 – ostatní plocha o výměře 159 m²,  

část cca 510 m² z p.p.č. 4191/7 – ostatní plocha o výměře 4000 m²,  

část cca 86 m² z p.p.č. 5858/1 – vodní plocha o výměře 581 m²,  

 

vše v obci a k.ú. Mikulášovice. 
 

11. Odpadové hospodářství  
 

Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

17/1/23. 

ZMě schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulášovice o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dle 

předloženého návrhu. 
 

12. Diskuze 

 

13. Závěr 

 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarostka města 

    


