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Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 18. 9. 2019 
 
 
Bod programu:  Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne  
   4. 9. 2019 
 
 
 
 
Přílohy:  - zápis  
  
 
Návrh usnesení: 
 
3) ZM pověřuje vedení města vyžádat si stanovisko k používání dronů v katastru 
města a k možnému postupu městské policie (Úřad pro civilní letectví, Správa chráněné 
krajinné oblasti, Úřad pro ochranu osobních údajů). Součástí prověření by měla být 
informace, zda je nutný písemný souhlas majitele pozemku, ze kterého dron vzlétá či 
nad kterým létá. Pokud by se potvrdilo, že je nutné mít písemný souhlas, byl by to 
pravděpodobně nejsilnější nástroj při řešení situací týkajících se dronů. 
 
4) ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 9. 2019. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum: 9. 9. 2019 
Bc. Alena Vargová, vedoucí 
odboru org. a vnitř. věcí 
 
 
 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:  9. 9. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum: 9. 9. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mikulov 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) ze dne 4. 9. 2019 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Mihalík, Mgr. Vojtěch Jedlička, Mgr. Zbyněk Tureček, Silvie Pelant 
Janatová, MUDr. Milan Poláček, Mgr. Rostislav Souchop,  Bc. Alena Vargová 
(viz prezenční listina) 
omluvena: Kateřina Šílová 
host: Jiří Hamerník, velitel MP 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Používání dronů na území města 
3. Pasportizace bytů 
4. Akce cyklostezka stará celnice – Sedlec 
5. Aplikace ZmapujTo.cz a zveřejňování hlasování členů ZM 
6. Kontrola usnesení ZM ze dne 22. 5. a 26. 6. 2019 
7. Rekonstrukce budovy „Národní dům“ 
8. Diskuse a závěr 

 
1. Zahájení 

 
Předseda výboru konstatoval, že KV byl řádně svolán a je usnášeníschopný. Všichni členové 
výboru souhlasili s předloženým programem. 
 

2. Používání dronů na území města 
Výše uvedený bod byl zařazen do programu jednání KV na základě žádosti Mgr. Jedličky. 
Velitel MP Jiří Hamerník informoval členy KV o současné legislativě v oblasti létání s drony 
a pozval členy KV na konferenci o prevenci kriminality a kamerových systémech, která se 
bude konat 9. 10. 2019 v Mikulově a bude možné získat zde informace i k této problematice. 
 
Usnesení: 
KV doporučuje ZM, aby pověřilo vedení města vyžádat si stanovisko k používání dronů 
v katastru města a k možnému postupu městské policie (Úřad pro civilní letectví, Správa 
chráněné krajinné oblasti, Úřad pro ochranu osobních údajů). Součástí prověření by měla být 
informace, zda je nutný písemný souhlas majitele pozemku, ze kterého dron vzlétá či nad 
kterým létá. Pokud by se potvrdilo, že je nutné mít písemný souhlas, byl by to pravděpodobně 
nejsilnější nástroj při řešení situací týkajících se dronů. 
Na základě poskytnutých odpovědí doporučuje KV informovat veřejnost. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

3. Pasportizace bytů 
Bod pasportizace bytů bude projednáván na příštím jednání KV 
 
Usnesení: 
KV žádá na příští jednání  kopii materiálu „Analýza nájemného v městských bytech a návrh 
na možné zvýšení nájemného v městských bytech“, který RM projednala na svém jednání 2. 9. 
2019 
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Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

4. Akce „Mikulov – cyklostezka stará celnice – hranice kat. území (Sedlec) 
Předseda výboru Ing. Mihalík zaslal členům KV fotografie, ze kterých je patrné, že je krajnice 
popraskaná a na povrch vozovky prorůstá rostlinná vegetace.  
Členům KV byla poskytnuta veškerá dokumentace k této akci, včetně odpovědi na reklamaci 
díla. Společnost COLAS CZ, a.s. vyhodnotila reklamaci jako neoprávněnou. 
Z předložených materiálů vyplývá, že společnost COLAS CZ, a.s. požádala o řešení 
nezpevněných krajnic e-mailem 25. 9. 2017, materiály neobsahují odpověď Ing. Škrobianové. 
 
Usnesení: 
KV žádá na příští jednání předložit, jakým způsobem bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace na výše uvedenou akci. 
KV žádá vyhledat odpověď Ing. Škrobianové na e-mail z 25. 9. 2017. 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

5. Aplikace ZmapujTo.cz a zveřejňování hlasování členů ZM 
Předseda KV Ing. Mihalík požádal o analýzu funkčnosti aplikace ZmapujTo.cz a dále 
navrhnul změnu ve zveřejňování výsledků hlasování členů ZM. 
Písemné odpovědi byly členům KV poskytnuty před jednáním KV. 
 
Usnesení: 
KV žádá na příští jednání doplnit analýzu funkčnosti ZmapujTo.cz o prověření mobilního 
přístupu. Pokud bude aplikace funkční i jako mobilní, doporučuje znovu informovat občany o 
možnosti hlásit své podněty tímto způsobem. 
 
KV podporuje pořízení SW pro přípravu elektronických materiálů pro jednání orgánů obce a 
v případě, že žádost o dotaci nebude úspěšná, navrhuje KV pořídit SW z rozpočtu města. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

6. Kontrola usnesení ZM ze dne 22. 5. a 26. 6. 2019 
Mgr. Jedlička upozornil na některé nepřesnosti ve zveřejňování dokumentů a na chybějící 
OZV na webu města.  
 
Usnesení: 
KV žádá na příští jednání KV informaci, jakým způsobem je zajišťováno předávání OZV 
z webového odkazu „Úřední deska“ do odkazu „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“.  
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

7. Rekonstrukce budovy „Národní dům“ 
Na základě žádosti KV z minulého jednání, byly členům poskytnuty části zápisů z jednání 
ZM 11. 5. 2019, ZM 22. 2. 2017 a ZM 23. 5. 2018, kde se v rámci diskuse hovořilo o 
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architektonické soutěži na rekonstrukci Národního domu. Usnesení RM a ZM v této věci 
nebyla přijata. 
Dále bylo členům KV předloženo vyjádření Ing. Macha o současném vývoji a byli 
informováni o zřízení pracovní skupiny pro využití Národního domu. 
 
Usnesení: 
KV žádá na příští jednání KV: 
1) informaci o složení pracovní skupiny k využití Národního domu 
2) zadávací dokumentaci příp. zadání ke studii, kterou zpracovala Ing. arch. Eliška 
 Lichtnerová ve své diplomové práci 
3) porovnání kapacity sálu na Zámku a kapacity navrhovaného sálu  v Národním domě 
4) vysvětlení řešení majetkoprávních vztahů vzhledem k navrhovaným přístupům 
 z Doležalky. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
 
6. Diskuse a závěr 
V rámci diskuse členové KV upozornili na problémy odpadových místa a parkování ve městě. 
 
Usnesení: 
KV žádá navrhnout řešení problémů přeplněných a neuklizených odpadových míst. 
KV žádá o informaci, jaká je koncepce parkování ve městě pro rok 2020. KV doporučuje 
oslovit město Český Krumlovu a získat informace o jejich parkovacím systému. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Předseda KV informoval členy KV o programu příštího jednání. 
 
 
 
Příloha:  

- prezenční listina 
Zapsala: Vargová A. 
 
Předseda KV:  Ing. Vlastimil Mihalík 
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