
 
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2019  
 
 
Bod programu:  
Odkoupení  pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v areálu koupaliště na ul. 
Republikánské obrany, vlastník pozemku: ČR - s příslušností hospodaření ÚZSVM 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

- důvodová zpráva 
- kupní smlouva 
- kopie katastrální mapy s vyznačením vlastnických vztahů  
- orto-foto mapa 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení nemovité věci - pozemku p.č. 1889/3 v k.ú. 
Mikulov na Moravě v areálu městského koupaliště na ul. Republikánské obrany z vlastnictví 
ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Mikulov a schvaluje  smlouvu č. UZSVM/BBV 8138/2019-
BBVM  ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí sekretariátu 
tajemníka 
dne 11.11.2019 
 

Ing. Dana Kudelňáková 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  11.11.2019 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  11.11.2019 
 
 

 
 
 
 
 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 20.11.2019  -  důvodová zpráva 
 
Odkoupení  pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v areálu 
koupaliště na ul. Republikánské obrany, vlastník pozemku: ČR - 
s příslušností hospodaření ÚZSVM 
 
Předmět záměru koupě: 
pozemek p. č. 1889/3 o výměře 81 m2, v  k. ú. Mikulov na Moravě, v areálu koupaliště na 
ul. Republikánské obrany. 
 
Vlastník pozemku: 
Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Břeclav (dále ÚZSVM). 
  
Majetkoprávní odbor předkládá zastupitelstvu města návrh na koupi pozemku p. č. 1889/3 o 
výměře 81 m2, v  k. ú. Mikulov na Moravě, v areálu koupaliště na ul. Republikánské 
obrany. 
 
Pozemek p.č. 1889/3 je součástí areálu koupaliště a v letech minulých bylo požádáno o jeho 
převod do vlastnictví Města Mikulov. Na pozemku je umístěna zeleň, není zastavěn stavbou. 
Opakovaná žádost o odprodej byla podána dne 14.11.2018.  Současně  město Mikulov 
požádalo dle dohody s ČR ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků p.č.1886, ostatní plocha o 
výměře 360 m2 a p.č. 1889/1, ostatní plocha o výměře 360 m2 před koupalištěm. 
Město Mikulov na základě usnesení rady města přijatém na zasedání dne 12.11.2018 uhradilo 
ÚZSVM bezesmluvní užívání pozemku ve výši 9 811,- Kč. Následně byl pozemek na základě 
smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BBV/2101/2019-BBVM, pronajat Městu 
Mikulov za částku 1200,- Kč/rok.  
 
Návrh kupní smlouvy nemovité věci č. UZSVM/BBV/2101/2019-BBVM byl předložen ze 
strany ÚZSVM v jeho předepsaném znění. 
Podstatné náležitosti smlouvy: 

- kupní cena činí 26 600,- Kč. 
 

Rozhodnutí o koupi nemovité věci přináleží v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. 
zn., § 85, písm a) zastupitelstvu města. 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 4.11.2019 a 
přijala následující usnesení: 
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o koupi nemovité věci č. UZSVM/BBV/8138/2019-
BBVM - pozemku p.č. 1889/3 v k.ú. Mikulov na Moravě v areálu městského koupaliště na ul. 
Republikánské obrany mezi ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávající a  Městem Mikulov, jako kupující 
ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
Vypracoval dne 11.11.2019 –  Mgr. Petr Augustin 
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