
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 20.5.2020  
 
 
Bod programu:  
Bezúplatný převod pozemku p.č. 758 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě 
ulice Vinohrady 
 
Vlastník pozemku:  ČR,  Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví Města Mikulov 
 
 
 
Přílohy:  

- důvodová zpráva 
- žádost ze dne 14.11.2019 
- návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
- orientační mapa 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje  
- bezúplatný převod pozemku p.č. 758 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě 
ulice Vinohrady, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Města Mikulov 
a 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami  č. UZSVM /BBV/568/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí sekretariátu 
tajemníka 
dne 6.5.2020 
 
 
 

Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  6.5.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  6.5.2020 
 
 

 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 20.5.2020  -  důvodová zpráva 
 
Bezúplatný převod pozemku p.č. 758 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ulice 
Vinohrady 
 
Předmět bezúplatného převodu: 
Pozemek p.č. 758, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2. Pozemek leží 
mezi ulicemi Vinohrady a Na Jámě, přístupný je z ulice Vinohrady a slouží jako 
přístupová komunikace do zahrad domů obou výše uvedených ulic. 
 
Vlastník pozemků: 
Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (dále  ČR - ÚZSVM), list vlastnický č. 60 000. 
 
Město Mikulov požádalo Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových svou žádostí ze dne 20.9.2019 o bezúplatný převod pozemku p.č. 758 – ostatní 
plochy.  
 
Návrh smlouvy obsahuje: 
- v čl. IV. obsahuje závazek užívat pozemek pouze k účelu vymezeným v čl. II., odst. 2 tj. 
z důvodu veřejného zájmu dle zák. č. 219/2000 Sb., § 22 , odst. 3., pozemek nelze využít ke 
komerčním či jiným výdělečným  účelům nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu. Toto 
omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. 
V případě, že Město Mikulov nebude předmětný pozemek využívat ve veřejném zájmu a bude 
jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ho pronajímat, zaplatí převodci 
smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu 
do KN. Pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smlouvy. Převodce je dále 
oprávněn kdykoliv během lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dodržovány. 
Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. násl. roku předat převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veř. zájmu. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč.     
- v čl. VI. – převodce zašle správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy a předá doklad o uveřejnění nabyvateli. 
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním z řízení) v pl. zn., § 85, rozhodnutí o 
převodu nemovité věci  přináleží zastupitelstvu města. 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 6.4.2020 a přijala 
následující usnesení:  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
- bezúplatný převod pozemku p.č. 758 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě 
ulice Vinohrady, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Města Mikulov 
a 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami  č. UZSVM /BBV/568/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
Vypracoval dne 6.5.2020   
zpracoval: Mgr. Petr Augustin 
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