
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne  26.2.2020  
 
Bod programu:  
Nabídka ke koupi nemovité věci – budovy Kotelny na ulici Nejedlého 
Žadatel: První brněnská strojírna, a.s., Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno – 
Židenice, IČ: 00211281 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva 
- žádost č. j. MUMI 19044662,  
- žádost č.j. MUMI 2003444, výpis znaleckého posudku č. 4809-794-2019  
(objednatel PBS, celý posudek k dispozici na MPO), 
- orientační mapa, výpis z LV, fotografie,   
- výpis znaleckého posudku č. 8055-66/2019  
(objednatel Město Mikulov, celý posudek k dispozici na MPO), 
- evidenční karta majetku,  
- materiály ohledně provozu kotelny společnosti TEDOS, 
- předžalobní výzva k vyklizení, 
- předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení, 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
I.varianta 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo nekupovat nemovitou věc budovu bez č. p./č.e. obč. vyb. stojící 
na pozemku parcele č. 3088/16, v k. ú. Mikulov na Moravě 
 
II. varianta 
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit nemovitou věc: budovu bez čp/če obč.vyb., stojící na 
pozemku parcele č. 3088/16, v k.ú. Mikulov na Moravě, za kupní cenu ve výši 335.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo města ukládá majetkoprávnímu odboru vypracovat návrh kupní smlouvy v 
souladu s podmínkami stanovenými tímto usnesením a po projednání jejího obsahu s 
prodávajícím předložit tento návrh RM k projednání a následně ZM ke schválení. 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Mgr. Petr Augustin 
MPO MěÚ Mikulov, 
dne  14.2 2020 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Petr Augustin 
Vedoucí MPO MěÚ Mikulov, 
dne  14.2. 2020 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  14.2. 2020 
 
 

 



Zastupitelstvo města dne 26. 2. 2020 – důvodová zpráva 
 
Nabídka ke koupi nemovité věci – budovy Kotelny na ulici Nejedlého 
Žadatel: První brněnská strojírna, a.s., Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno – 
Židenice, IČ: 00211281 
 

Městu Mikulov byla dne 30.10.2019 doručena žádost První brněnské strojírny, a.s., 
Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno – Židenice, IČ: 00211281 (dále jen „PBS“) č.j. MUMI 
19044662, na odkoupení nemovité věci – budovy bez čp/če obč. vyb (dále jen „Kotelna“), 
zapsané na LV č. 562 pro k.ú. Mikulov na Moravě, součástí žádosti byla i výzva k úhradě 
bezesmluvního užívání kotelny. 

 
Na základě výše uvedeného dopisu bylo zjištěno, že budova Kotelny stojí na pozemku p.č. 
3088/16 – zastavěné ploše a nádvoří, který je vlastnictví města Mikulova.  
V budově Kotelny je instalováno strojní zařízení, které bylo pořízeno v roce 2005 za částku 
1.459.173,- Kč a je ve vlastnictví města Mikulova (inventární číslo 5166, HIM, již odepsáno). 
Zařízení kotelny bylo předáno do správy spol. TEDOS Mikulov s.r.o., (viz předávací protokol 
ze dne 10.9.2019). Společnost TEDOS Mikulov s.r.o., uzavřela dne 12.12.2017 se 
Společenstvím vlastníků domů v Mikulově Zd. Nejedlého 1,2,3,4,5,6, (dále jen „SVJ“) 
smlouvu o dodávce tepelné energie a Kotelnu užívá k zajištění dodávek tepla pro výše 
uvedené SVJ. Celkem je na kotelnu napojeno 60 bytových jednotek.  
 
Ze stavebně-technického hlediska není možný přesun Kotelny do bytového domu, dům nemá 
pro kotelnu prostory.  
 
Bylo zjištěno, že město Mikulov ani spol. TEDOS nemá s PBS uzavřenu žádnou smlouvu o 
užívání Kotelny, stejně tak společnost PBS užívá pozemek pod Kotelnou bezesmluvně.  
 
Dne 29.11.2019 proběhlo jednání se zástupcem PBS panem Staňkem a vedením města, bylo 
domluveno, že PBS i město Mikulov nechá vyhotovit znalecké posudky za účelem zjištění 
obvyklé ceny Kotelny. Na dalším jednání dne 10.1.2020 si obě strany předaly vyhotovené 
znalecké posudky, s tím, že PBS do týdne dodá oficiální cenový návrh, který bude řešit i 
otázku bezesmluvního užívání Kotelny a pozemku p.č. 3088/16. 
 
Městu Mikulov byla dne 23.1.2020 doručena nabídka PBS k odkoupení kotelny za částku 
335.000,- Kč (MUMI 20003444), s popisem a vyčíslením. 
 
Kupní cena je stanovena jako průměr obvyklých cen zjištěných ve znaleckých posudcích. 
Znalecký posudek, který objednalo město Mikulov, byl vyhotoven Ing.arch. Pavlem 
Přikrylem, ten stanovil obvyklou cenu Kotelny částkou  230.000,- Kč. 
Znalecký posudek, který objednalo PBS, byl vyhotoven znaleckým ústavem STATIKUM 
s.r.o., ten stanovil obvyklou cenu Kotelny částkou  380.000,- Kč. 
 
PBS ve výpočtu provedlo průměr výše uvedených obvyklých cen a dospělo k nabídkové ceně 
305.000,- Kč.  
 
Ohledně bezesmluvního užívání požaduje PBS částku 60.000,- Kč za poslední tři roky, a 
zároveň uvažuje, že bezesmluvně užívá pozemek města Mikulova za částku 30.000,- za 
poslední tři roky. Rozdíl těchto částek 30.000,- požaduje jako bezesmluvní užívání, resp. 
připočítává ho ke kupní ceně, která tak celkové tvoří částku 335.000,- Kč.  



 
 
Ve věci byl dále kontaktován pan Miroslav Ryšavý, předseda výboru SVJ, aby sdělil 
stanovisko SVJ k celému problému. Bohužel se z důvodu nemoci nemohl dostavit přímo na 
Městský úřad, nicméně telefonicky dne 27.1.2020 uvedl následující skutečnosti. 
 
Domnívá se, že město Mikulov by mělo koupit Kotelnu, jelikož vlastní již pozemek a strojní 
vybavení, dle jeho názoru je majitelem i jiných kotelen ve městě. Pokud by Kotelnu mělo 
odkupovat SVJ bude obtížné toto v SVJ odsouhlasit, jelikož 2 z posledních 5 shromáždění 
byly neusnášeníschopné (15 bytů s SVJ vlastní lidé s bydlištěm mimo Mikulov). Dále sdělil, 
že SVJ nemá na odkup finanční prostředky, ke konci roku 2020 očekávají na fondu oprav 
částku cca 150.000,- Kč, SVJ je zadluženo a splácí dva úvěry se splatností až v roce 2025, 
takže se mu jeví jako nemožné získat další úvěr ke koupi Kotelny. Výběr mimořádného 
vkladu do fondu oprav nevidí taky jako reálný, jelikož velká část vlastníků jsou senioři a 
sociálně slabší.  
 
 
Dotazem na společnost TEDOS bylo zjištěno, že aktuálně je provozováno 44 kotelen, 
nicméně pouze dvě jsou v samostatně stojících objektech, jednou je objekt kotelny na ulici 
Kpt. Jaroše, který je obdobný jako výše uvedená Kotelna na ulici Nejedlého. 
 
V případě kotelny na ulici Kpt. Jaroše město Mikulov skutečně vlastní, objekt kotelny, 
pozemek pod objektem a i strojní vybavení kotelny.  
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 5.2.2020 a přijala 
následující usnesení: 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nekupovat nemovitou věc budovu bez č. p./č. e. 
obč. vyb. stojící na pozemku parcele č. 3088/16, v k. ú. Mikulov na Moravě. 
 
 
Dne 10.2.2020 proběhlo jednání za účasti vedoucího MPO, předsedy SVJ pana Ryšavého a 
právního zástupce SVJ advokátkou Mgr. Ing. Lucií Turkovou Drápalovou, s tím že SVJ 
vyčká ohledně dalšího postupu ve věci na rozhodnutí zastupitelstva města Mikulova.  
 
Dne 14.2.2020 kontaktoval telefonicky vedoucího MPO pan Staněk  s tím, že PBS hodlá ve 
věci učinit další právní kroky, kdy během dne zašle na MPO dokumenty emailem a dále, že 
stejné dokumenty budou v pátek odpoledne odeslány v listinné podobě. V průběhu dne byla 
vedoucímu MPO doručen emailem dopis adresovaný starostovi města, jehož obsahem je 
Předžalobní výzva k vyklizení nemovitosti, Předžalobní výzva k vydání bezdůvodného 
obohacení ve výši obvyklého nájemného. 
 
Ve výzvě PBS vyzývá město Mikulov k vyklizení Kotelny ve lhůtě do 31.3.2020, s tím, že 
pokud k vyklizení nedojde podá PBS žalobu na vyklizení. 
 
Dále PBS požaduje úhradu bezdůvodného obohacení za užívání Kotelny za dobu od 
17.2.2017 dosud, s tím, že úhradu této částky požaduje nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
výzvy. 
 
V době přípravy materiálu pro ZM nebyly ještě výzvy doručeny v listinné podobě. 



 
Rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí je dle § 85, písm. a) zák. o obcích 
záležitostí náležející do působnosti zastupitelstva obce. 
 

 
 
 
V Mikulově dne  14.2. 2020 
zpracoval:   Mgr. Petr Augustin  
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