
          

Zastupitelstvo města Mikulov 
 _______________________________________________________________________________________ 

 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 20. 11. 2019 
 
 
Bod programu:  Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne  
   6. 11. 2019 
 
 
 
 
Přílohy:  - zápis  
  
 
Návrh usnesení: 
ZM ukládá vedení města: 
- vyžádat si metodiku zpracovanou velitelem MP ve věci používání dronů v našem k.ú.. 
- vyžádat si výstup z pracovní skupiny k využití Národního domu dříve, než bude 
 podkladem pro zadání zpracování  projektu. 
- předložit na nejbližším jednání ZM harmonogram rekonstrukce budovy Národní dům. 
- uložit pracovním skupinám informovat o datu a náplni jejich jednání a umožnit 

zastupitelům podílet se na jejich činnosti. 
 
ZM doporučuje vedení města: 
- uložit městské polici využít na problematických místech (přeplněná a neuklizená 

odpadová místa) kamery a fotopasti. 
- přiměřeně informovat obyvatele města v problematice používání dronů (zpravodaj, 

web) 
 
 
 
            
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum: 11. 11. 2019 
Bc. Alena Vargová, vedoucí 
odboru org. a vnitř. věcí 
 
 
 
 
 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:  11. 11. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum: 11. 11. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mikulov 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) ze dne 6. 11. 2019 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Mihalík, Mgr. Zbyněk Tureček, Silvie Pelant Janatová, MUDr. Milan 
Poláček, Bc. Alena Vargová 
(viz prezenční listina) 
omluven: Mgr. Rostislav Souchop 
Mgr. Vojtěch Jedlička – příchod 17,40 hod. 
 
PROGRAM: 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení ZM 18. 9. 2019 
3. Informace o plnění usnesení KV 4. 9. 2019 
4. Pasportizace bytů 
5. Diskuse a závěr 

 
Přílohy: 
-              Kontrola usnesení ZM 18. 9. 2019 
-              Informace o plnění usnesení KV 4. 9. 2019 
-              Používání dronů na území města (7 příloh)  
-              Pasportizace bytů  (1 příloha – MR 2. 9. 2019 ….) 
-              Akce „Mikulov – cyklostezka stará celnice – hranice kat. území (Sedlec) (6 příloh)  
 

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

2. Kontrola usnesení ZM 18. 9. 2019 
KV byla předložena Kontrola usnesení č. 7/2019/I ze dne 18. 9. 2019. Byla provedena 
kontrola. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
3. Informace o plnění usnesení KV 4. 9. 2019 

 
 Akce „Mikulov – cyklostezka stará celnice – hranice kat. území (Sedlec) 
Členům KV byly předloženy požadované dokumenty. 
 
Usnesení: 
KV po zjištění informací konstatuje, že projekt byl nedostatečně připraven dle reálných 
podmínek provozu na rekonstruované komunikaci. 
 
Hlasování: 
Pro: 5  Proti:  0  Zdržel se:  0 
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 Aplikace ZmapujTo.cz a zveřejňování hlasování členů ZM 
 
Usnesení: 
KV bere na vědomí předloženou zprávu. 
 
Pro: 5  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
 Kontrola usnesení ZM ze dne 22. 5. a 26. 6. 2019 
 
Usnesení: 
KV bere na vědomí předloženou zprávu k zajištění zveřejňování obecně závazných vyhlášek a 
nařízení.  
 
Hlasování: 
Pro: 5  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 
17,40 hod. příchod Mgr. Jedlička 
 
 Používání dronů na území města 
V souladu s usnesením ZM byly o stanovisko požádány příslušné úřady, Úřad pro civilní 
letectví (dále jen „ÚCL“),  Správa CHKO Pálava (dále jen „CHKO“), Úřad pro ochranu 
osobních údajů (dále jen „UOOU“). 
Stanovisko k dnešnímu dni podal ÚCL a UOOU. CHKO má stanovisko k provozu dronů 
uveřejněné na webu. Obdobně i ÚCL a UOOU. 
Dále byl zpracován výtah právního předpisu Bc. Zoubkem. Jednotlivá vyjádření, legislativní 
předpisy a dále odkazy na podmínky provozu dronů byly dány k dispozici kontrolnímu 
výboru. Dále byly veškeré informace předány k případnému praktickému využití veliteli MěP 
Mikulov panu Hamerníkovi. 
 
Usnesení: 
1) KV doporučuje ZM vyžádat si metodiku zpracovanou velitelem MP ve věci používání 
dronů v našem k.ú. 
2) KV navrhuje přiměřeně informovat obyvatele města v problematice používání dronů 
(zpravodaj, web) 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 
4. Pasportizace bytů 

Členům KV byl poskytnut materiál „Analýza nájemného v městských bytech a návrh na 
možné zvýšení nájemného v městských bytech“, který RM projednala na svém jednání 2. 9. 
2019. V diskusi mimo jiné vystoupil Mgr. Tureček a MUDr. Poláček – členové sociální a 
bytové komise RM. 
 
Usnesení: 
KV bere na vědomí předložený materiál. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
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Rekonstrukce budovy „Národní dům“ 
Členové KV projednali předložené informace. 
 
Usnesení: 
KV doporučuje ZM vyžádat si výstup z pracovní skupiny dříve, než bude podkladem pro 
zadání zpracování projektu. 
KV doporučuje ZM vyžádat si od vedení města na nejbližším jednání ZM harmonogram 
rekonstrukce budovy Národní dům. 
  
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Provoz městského penzionu – kontrola doplněných materiálů 
 
Usnesení: 
KV bere na vědomí předloženou informaci. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:  0 
 
 5. Diskuse a závěr 
V rámci diskuse na minulém jednání KV upozornili členové na problémy odpadových místa a 
parkování ve městě. Po zhodnocení poskytnutých informací KV navrhuje: 
Problémy odpadových míst 
Usnesení: 
KV navrhuje ZM uložit městské polici využít na problematických místech (přeplněná a 
neuklizená odpadová místa) kamery a fotopasti. 
 
Hlasování: 
Pro: 5  Proti: 1  Zdržel se:  0 
 
Parkování ve městě 
Usnesení: 
KV předložené materiály považuje za nedostatečné a nelze je považovat za koncepci. 
KV žádá písemnou zprávu z návštěvy Českého Krumlova.  
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:   Zdržel se:  0 
 
Pracovní skupiny 
KV doporučuje vedení města uložit pracovním skupinám informovat o datu a náplni jejich 
jednání a umožnit zastupitelům podílet se na jejich činnosti. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Zapisovatelka KV informovala členy o změnách v termínech jednání ZM a RM. Další jednání 
KV bude naplánováno až po vyhotovení nového kalendáře jednání RM a ZM na rok 2020. 
Zapsala: Vargová A. 
Předseda KV:  Ing. Vlastimil Mihalík 
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