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Zveřejnění poskytnuté informace – doprovodná informace vyjadřující obsah
poskytnutých informací k č.j. MUMI 21040842
Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí obdržel dne 6. 9. 2021 žádost o
poskytnutí materiálu do zastupitelstva, který dostávají zastupitelé před jednáním, tj.
v kompletním rozsahu včetně příloh. Odkaz na uveřejněné informace umožňující dálkový
přístup
dle
zákona
požadoval
žadatel
zaslat
datovou
zprávou.
.
O žádosti bylo rozhodnuto dne 14.9.2021 rozhodnutím č.j. MUMI 21043097 o částečném
odmítnutí žádosti o informaci, s tím, že v poskytnutých kopiích dokumentů byly v souladu
s ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů.
Do datové schránky žadatele byly elektronicky zaslány tyto mimořádně rozsáhlé informace
prostřednictvím služby uschovna.cz nebo v případě již zveřejněné informace, odkaz na web.
1. Zahájení (bez písemného materiálu)
2. Kontrola Usnesení č. 21/2021/I ze dne 23.06.2021 a kontrola Usnesení č. 22/2021/I ze dne
28.06.2021
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 1. 9. 2021
5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1959/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: O.K. a
M.K., Hotel Bonsai s. r. o.
6. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 3347/242 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě
ul. Dukelská, kupující: J. K. a K. K.
7. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 2532/446 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J. K.,
J. K.
8. Prodej částí pozemků p.č. 1915/4 a 1921/4 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 28.října,
kupující EG. D, a.s.
9. Prodej pozemku p. č. 139/8 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující J.K.
10. Prodej části pozemku p. č. 3338 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: L.G. a M. G.
11. Prodej pozemků p. č. 3088/424 a části p. č. 3088/423 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující
L.Š.a P.Š.
12. Prodej pozemků p.č. 8399 a p.č. 8391 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Portz Insel,
kupující Portz Insel s.r.o.
13. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – pozemku p.č. 3337/10 – ostatní
plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě
14. Převod pozemků v lokalitě býv. kasáren v Mikulově z majetku korporace Albellus s.r.o.,
se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví města Mikulov.
15. Právní analýza – parkoviště pro bytový dům Republikánské obrany č.p. 1818
16. Pravidla MESOH ve městě Mikulov
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17. Obecně závazná vyhláška města č.7/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
18. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2021
19. Žádosti o individuální dotace
20. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM (bez písemného materiálu)
21. Návrhy, připomínky a podněty občanů města (bez písemného materiálu)
22. Závěr (bez písemného materiálu)

Bc. Alena Vargová
vedoucí odboru org. a vnitř. věcí
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