
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 24.6.2020  
 

 
Bod programu:  
Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a 8719 v k.ú. Mikulov na 
Moravě 
 
Vlastník pozemku: Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Agenturu, Svatoplukova 84, 615 00 Brno – Židenice, tato 
organizace řeší věc společně s: 
Ministerstvem obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nakládání 
s nepotřeným majetkem, náměstí Svobody 471/4, Praha 6 160 01, 
Hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy nemovitého 
majetku Brno, 
 
Přílohy: 
- důvodová zpráva 
- žádost č. j. MUMI 19050110 doručená dne 9.12.2019, 
- sdělení č. j. MUMI 19039578 doručené dne 24.9.2019,   
- znalecký posudek č. 3033, 
- znalecký posudek č. 3034,  
- emailová komunikace ohledně výše nájmu 
- situační plánky, 
- sdělení č. j. MUMI 20013315 doručené dne 14.4.2020 
- oznámení o výběrovém řízení 
 
 
Návrh usnesení:    
 
 Zastupitelstvu města rozhoduje nekupovat nemovité věci: 
- pozemek parcela č. 8705 o výměře 163 m2, v k. ú. Mikolov na Moravě, za cenu 89.441 Kč,  
- pozemek parcela č. 8719 o výměře 139 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, za cenu 74.723 Kč, 
od České republiky, dle předložené nabídky č.j. MUMI 19050110 ze dne 9.12.2019. 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
dne 11.6.2020 
 
 
 

Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  11.6.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  11.6.2020 
 
 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 24.6.2020  -  důvodová zpráva 
 
Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a 8719 v k.ú. Mikulov na 
Moravě 
 
Městu Mikulov byla dne 9.12.2019 doručena nabídka Ministerstvo obrany, Sekce nakládání 
s majetkem MO, Odbor nakládání s nepotřeným majetkem, náměstí Svobody 471/4, Praha 
6 160 01 (dále jen „MO“) č.j. MUMI 50110 ze dne 9.12.2019, na odkoupení nemovité věci – 
prodeje pozemků p.č. 8705 a8719 v k.ú. Mikulov na Moravě. 
 
Město Mikulov vlastní dva objekty lehkého opevnění: 

- budovu bez čp/če stojící na pozemku parcele p.č. 8705, (dále jen „Řopík 1“) 
- budovu bez čp/če stojící na pozemku parcele p.č. 8719, (dále jen „Řopík 2“), 

(společně dále jen „Řopíky“). 
 

Oba Řopíky jsou aktuálně pronajaty na dobu neurčitou spolku Klub-vojenské historie Pevnost 
Mikulov, za nájemné ve výši 1,- Kč ročně.  
 
Město Mikulov, ale nevlastní pozemky pod těmito budovami a v bezprostředním okolí 
objektů. O bezúplatný převod výše uvedených pozemků bylo opakovaně bezvýsledně žádáno, 
naposledy dne 5.11.2018. Přípisem č.j.  MUMI 39578 doručeným dne 24.9.2019 bylo 
sděleno, že žádost o bezúplatný převod nebyla schválena a pozemky budou městu Mikulov 
nabídnuty ke koupi. 
 
Přípisem ze dne 6.12.2019 byl Městu Mikulov doručena samotná nabídka na koupi pozemků 
za níže uvedené ceny: 

- pozemek parcela č. 8705 o výměře 163 m2, za cenu 89.441,- Kč,  
- pozemek parcela č. 8719 o výměře 139 m2, za cenu 74.723,- Kč.  

 
Součástí dopisu bylo sdělení, že pokud město Mikulov nabídku nevyužije, budou pozemky 
nabídnuty ve výběrovém řízení veřejnosti.  
 
Následně na základě tel. rozhovoru byly MPO zaslány znalecké posudky na základě, kterých 
byla stanovena nabídková cena a dále sdělení, že k ceně dle znaleckého posudku bylo na 
základě interních pokynů připočteno dalších 10% z ceny dle znaleckého posudku a dále 
znalečné ve výši 4.840,- Kč.  
 
Samotné znalecké posudky nestanovují obvyklou cenu nemovitostí, tu znalec nedokázal 
s ohledem na absenci obdobných obchodovaných pozemků zjistit, ale pouze cenu zjištěnou, 
kdy je uvažováno s cenou 472,90 Kč za m2 pozemku. Znalecký posudek rovněž nijak 
nerozlišuje mezi plochou, která je Řopíky fakticky zastavěna a plochou v bezprostředním 
okolí, která je ve skutečnosti jen neplodnou půdou.  
 
Dne 12.12.2019 byl doručen email z Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení 
území správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, s požadavkem na 
uzavření nájemní smlouvy na výše uvedeného pozemky pod Řopíky a v jejich bezprostředním 
okolí, kdy součástí smlouvy bude dohoda o narovnání bezesmluvního užívání za uplynulé tři 
roky. Uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezesmluvního užívání je dle výše uvedeného 
sdělení nutnou podmínkou prodeje.  



 
Nájem byl navržen ve výši 3% z ceny pozemků dle výše uvedených znaleckých posudků. 
Majetkoprávní odbor vznesl právní názor, že má být nájem počítán pouze z plochy pod 
Řopíky, plocha pod nimi činí pouze 23 m2 a 13 m2, k tomu bylo sděleno, že pozemek okolo 
Řopíku s ním tvoří nedělitelný celek, kdy valy na pozemku kolem něj jsou jeho nedílnou 
součástí a jsou tak vedeny v interní armádní evidenci. 
 
Navrhovaný nájem činí u pozemku p.č. 8719 částku 1.972,- Kč ročně. 
Navrhovaný nájem činí u pozemku p.č. 8705 částku 2.373,- Kč ročně. 
 
Bezdůvodné obohacení za období 3 let z obou pozemků dohromady činí částku 13.035,- Kč.  
 
Ohledně přiměřenosti výše uvedených, požadovaných částek jak již za prodej tak 
pronájem pozemku připojuji část materiál: Oznámení výběrového řízení na zajištění 
zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku ze dne 
9.6.2020 v tomto materiálu MO nabízí v okolí Mikulova na prodej řadu jiných řopíků 
včetně pozemku, za nižší cenu než je městu Mikulov nabízen pouze samostatný pozemek 
viz str. 5 materiálu. Obdobná výběrová řízení byla vyhlášena dne 21.1.2020 a 12.5.2020 
v každém z těchto řízení byly nabízeny řopíky včetně pozemku za nižší ceny než 
pozemky samotné v nabídce učiněné městu Mikulov.  
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 24.2.2020 a 
přijala následující usnesení: 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nekupovat nemovité věci: 
- pozemek parcela č. 8705 o výměře 163 m2, v k. ú. Mikolov na Moravě, za cenu 89.441 Kč,  
- pozemek parcela č. 8719 o výměře 139 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, za cenu 74.723 Kč. 
 
Rada města rozhoduje nepronajmout pozemky parcely č. 8719 a 8705. 
 
Rada města nesouhlasí s úhradou částky ve výši 13.035 Kč za bezesmluvní užívání pozemků 
parcel č. 8719 a 8705 v k. ú. Mikulov na Moravě za období posledních 3 let. 
 
RM ukládá MPO jednat o pronájmu pozemku pouze pod stavbami s přístupovou cestou. 
 
MPO vznesl opakovaně požadavek vůči Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem 
na úhradu bezesmluvního užívání a uzavření případné nájemní smlouvy pouze na 
pozemek pod stavbou a přístupovou cestu. Tento požadavek nebyl akceptován a zároveň 
bylo sděleno, že pokud nebudou navrhované podmínky koupě akceptovány, stanou se 
výše uvedené pozemky předmětem výběrového řízení viz. přípis ze dne 14.3.2020. 
 
V případě, že město Mikulov nevyužije výše uvedenou nabídku na odkup pozemků má stále 
dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dle § 3056 ve spojení s § 2140 a násl., 
zachováno zákonné předkupní právo vlastníka stavby vůči vlastníku pozemku. Pokud by 
došlo ze strany vlastníka pozemku k jeho zamýšlenému prodeji, musí být město Mikulov 
opětovně osloveno, tentokráte však za kupní cenu ve výši, která vzejde z výše uvedeného 
výběrové řízení. Tedy za cenu již tržní.  
 



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. 
 
V Mikulově dne 11.6. 2020 
Zpracoval Mgr. Petr Augustin 
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