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Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 20. 2. 2023 

1. Zahájení 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

18/2/23.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Mgr. Jana Šedová a 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. Zpráva kontrolního výboru 

6. Majetkoprávní záležitosti města  
 

• Dotace 

• Žádosti o poskytnutí finanční podpory a příspěvků  

 

7. Prodej a pronájem nemovitostí 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 

19/2/23. 

ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě.   
 

4. Kontrola plnění usnesení 

20/2/23.   

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

31. 1. 2023. 
 

5. Zpráva kontrolního výboru 

21/2/23. 

ZMě bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru ze dne 23.1.2023. 
 

6. Majetkoprávní záležitosti  

6.1 Dotace 
 

Podání žádosti o dotaci – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2023  

22/2/23. 

ZMě schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor 

regionálního rozvoje, v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2023, který byl 

vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 113/18Z/2022 dne 12.12.2022, 

v oblasti podpory „Chodníky a místní komunikace“. 
 

6.2 Žádosti o poskytnutí finanční podpory a příspěvků  
 

Žádost o poskytnutí příspěvku – Klub biatlonu Mikulášovice, p.s. 

23/2/23. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost spolku Klub Biatlonu Mikulášovice, p.s., se sídlem 

Mikulášovice 312, 407 79 Mikulášovice, IČO 03779599, o poskytnutí finančního příspěvku 

ve výši 20.624,- Kč. 
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Žádost o poskytnutí příspěvku – Konečně šťastný domov, z.s. - kočičí mikroazyl 

24/2/23. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Konečně šťastný domov, z.s., se sídlem Na Vyhlídce 

265/12, 408 01 Rumburk, IČO 26564149, o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 
 

Žádost o poskytnutí příspěvku – Attack from North, z.s. - Výběžek free LIVE 

25/2/23. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost Attack from North, z.s., se sídlem Spojovací 371/2, 

408 01 Rumburk, IČO 22665234, o poskytnutí finančního daru na pořádání festivalu 

„Výběžek free LIVE 23“ ve výši 3.000,- Kč. 
 

Žádost o poskytnutí příspěvku – Zdravotní klaun, o.p.s. 

26/2/23. 

ZMě projednalo a schvaluje žádost spol. Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, 

190 00 Praha, IČO 26547953, o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč. 
 

7. Prodej a pronájem nemovitostí 
 

Žádosti doporučené ke schválení  

27/2/23. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku: díl „c“ o výměře 149 m², který se odděluje z p.p.č. 5388/2 

– zahrada o původní výměře 164 m2, dle GP č. 1831-44/2022 ze dne 8.9.2022, do výlučného 

vlastnictví p. Lenky Kraučukové za kupní cenu 8.413,- Kč, určenou znaleckým posudkem 

č. 2556/2023 ze dne 2.2.2023 + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti a pověřuje 

p. starostu Bc. Aleše Janduse k podpisu kupní smlouvy. 
 

28/2/23. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku: díl „b“ o výměře 84 m², který se odděluje z p.p.č. 526/9 – 

ostatní plocha o původní výměře 107 m2, dle GP č. 1838-37/2022 ze dne 15.9.2022, do 

výlučného vlastnictví p. Stanislava Kmecíka za kupní cenu 4.743,- Kč, určenou znaleckým 

posudkem č. 2558/2023 ze dne 3.2.2023 + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti 

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

29/2/23. 

ZMě schvaluje odprodej pozemku: díl „b“ o výměře 38 m², který se odděluje z p.p.č. 2292/12 

– ostatní plocha o původní výměře 194 m2, dle GP č. 1839-68/2022 ze dne 15.9.2022, 

do společného jmění manželů Petry Gášek Zárubové a Ladislava Gáška za kupní cenu  

2.146,- Kč, určenou znaleckým posudkem č. 2557/2023 ze dne 3.2.2023 + ostatní náklady 

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

smlouvy. 
 

Koupě pozemku 

30/2/23. 

ZMě schvaluje koupi pozemku: díl „a“ o výměře 39 m², který se odděluje z p.p.č. 1139/1 – 

zahrada o původní výměře 561 m2, dle GP č. 1831-44/2022 ze dne 8.9.2022, do výlučného 

vlastnictví města Mikulášovice od p. Lenky Kraučukové za kupní cenu 2.202,- Kč, určenou 

znaleckým posudkem č. 2555/2023 ze dne 2.2.2023 + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

 

 

 

8. Diskuze 
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9. Závěr 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarostka města 

    


