
          

Zastupitelstvo města Mikulov 
 _______________________________________________________________________________________ 

 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 24. 6. 2020 
 
 
Bod programu:  Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10. 6. 2020 
 
 
 
 
Přílohy:  - zápis  
  
 
Návrh usnesení: 
ZM ukládá vedení města oslovit s právní analýzou Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
Městem Mikulov a společností Byty Mikulov s.r.o. kompetentního odborníka se zkušenostmi 
při řešení tohoto typu sporů včetně zastupování v případném soudním sporu. 
Z podkladů, které má KV k dispozici se jeví jako nejreálnější možnost vymáhat dokončení 
stavby v rozsahu projektové dokumentace a oborových technických předpisů. 
 
ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2020. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum: 11. 6. 2020 
Bc. Alena Vargová, vedoucí 
odboru org. a vnitř. věcí 
 
 
 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:  15. 6. 2020 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum: 15. 6. 2020 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mikulov 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) ze dne 10. 6. 2020 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Mihalík, Mgr. Vojtěch Jedlička, Bc. Silvie Pelant Janatová, MUDr. 
Milan Poláček, Mgr. Rostislav Souchop, Kateřina Šílová, Alena Vargová 
(viz prezenční listina) 
omluven: Mgr. Zbyněk Tureček 
 
Host: Bc. Zoubek 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020 
3. Právní rozbor vymahatelnosti realizace 31 parkovacích míst popř. 
vymahatelnosti náhrady škody dle Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem 
Mikulov a společností Byty Mikulov s.r.o. -  Smlouva o právu provést stavbu 
4. Sumarizace nedostatečně zodpovězených bodů z minulých jednání KV 
5. Diskuse a závěr 
 
1. Zahájení 
Předseda výboru konstatoval, že KV byl řádně svolán a je usnášeníschopný. Všichni členové 
výboru souhlasili s předloženým programem. 
 
2. Kontrola usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020 
KV byla předložena Kontrola usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020. Byla provedena 
kontrola. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 
3. Právní rozbor vymahatelnosti realizace 31 parkovacích míst popř. 
vymahatelnosti náhrady škody dle Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem 
Mikulov a společností Byty Mikulov s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu 
 
Mgr. Jedlička vznášel dotazy na přítomného Bc. Zoubka. Po diskusi KV přijal usnesení. 
 
Usnesení: 
KV shledává předložený právní rozbor jako nedostatečný a navrhuje vedení města oslovit 
s právní analýzou kompetentního odborníka se zkušenostmi při řešení tohoto typu sporů 
včetně zastupování v případném soudním sporu. 
Z podkladů, které má KV k dispozici se jeví jako nejreálnější možnost vymáhat dokončení 
stavby v rozsahu projektové dokumentace a oborových technických předpisů. 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
6. Sumarizace nedostatečně zodpovězených bodů z minulých jednání KV 
 
 
KV 27. 2. 2019 -  Portál zastupitele 
Usnesení KV -  KV žádá zveřejňovat aktuální studie a projektové dokumentace k investičním akcím 
města na portálu zastupitelů. 
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Usnesení: 
KV shledal, že jeho usnesení stále není realizováno a žádá o jeho realizaci. 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
KV 6. 5. 2019- Harmonogram obsazení areálu BORS  
Usnesení KV - KV konstatuje, že předložený harmonogram obsazení areálu BORS je 
nedostatečně zpracovaný. 
KV žádá harmonogram, který bude obsahovat časovou osu a jednotlivé akce v rozdělení: 
1) areál BORS 
2) areál G-centra. 
 
Usnesení: 
KV žádá jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. o předložení plánu využití obou areálů 
TEDOS (BORS a u G-Centra) v termínu do 25. 8. 2020. 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
KV 12. 6. 2019 - Provoz městského penzionu – kontrola doplněných materiálů 
Usnesení KV - KV doporučuje ZM s ohledem na to, že výše nájemného není již aktuální 
veřejné výběrové řízení na provoz penzionu 
 
Usnesení: 
KV žádá informace od vedení města, jestli město hradí jakékoliv prostředky Mikulovské rozvojové 
s.r.o. za ubytování v městském penzionu a pokud ano, tak kolik a z titulu jakých akcí. 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
KV 4. 9. 2019 a 6. 11. 2019 
Usnesení KV - 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. 
KV předložené materiály považuje za nedostatečné a nelze je považovat za koncepci. 
KV žádá písemnou zprávu z návštěvy Českého Krumlova 
 
Usnesení: 
KV opakovaně žádá o předložení koncepce parkování ve městě. 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
KV 6. 11. 2019 - Používání dronů na území města 
Usnesení KV - KV doporučuje ZM vyžádat si metodiku zpracovanou velitelem MP ve věci 
používání dronů v našem k.ú. 
 
Usnesení: 
Dle KV předložený dokument není metodikou pro MP a nereflektuje předchozí zjištění KV. 
KV požaduje zpracování metodiky v termínu do 25. 8. 2020 (příští jednání KV). 
 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
 
 



3 
 

5.  Diskuse a závěr 
 
Příští jednání KV se bude konat 2. 9. 2020, materiály budou zaslány 26. 8. 2020. 
 
Zapsala: Vargová A. 
 
Předseda KV:  Ing. Vlastimil Mihalík 
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