
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 24.6.2020  
 
 
Bod programu:  
Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v k.ú. Mikulov na Moravě, 
v lokalitě u lávky 
 
Vlastník pozemku: Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále  ČR - 
ÚZSVM), list vlastnický č. 60 000. 
 
 
 
 
Přílohy:  

- důvodová zpráva 
- žádost ze dne 2.12.2019 
- návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
- orientační mapa 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje  
- bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě 
v lokalitě u lávky, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Města Mikulov 
a 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM 
/BBV/1684/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ dne 
9.6.2020 
 
 
 

Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  9.6.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  9.6.2020 
 
 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 24.6.2020  -  důvodová zpráva 
 
Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky 
 
Předmět bezúplatného převodu: 
Pozemek p.č. 3088/330, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m2. Pozemek leží na 
ulici 28. Října, poblíž lávky a nové hasičské stanice. Na pozemku je chodník.  
 
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 2.12.2019 o bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/300 – 
ostatní plocha.  
 
Návrh smlouvy neobsahuje žádná omezení s nově nabytým majetkem. 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 18.5.2020 a 
přijala následující usnesení:  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
- bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě 
v lokalitě u lávky, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Města Mikulov 
a 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM 
/BBV/1684/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM. 
 
 
 
Vypracoval dne 9.6.2020   
Mgr. Petr Augustin 
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