
 
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 16.09.2020 
 
 
 
Bod programu:  
Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě 
v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o. 
 
 
 
Přílohy:  
- důvodová zpráva 
- žádost č. j. MUMI 20008210 společnosti Limpona s.r.o. ze dne 26.2.2020  
- kopie katastrální mapy + ortofotomapy s vyznačením části pozemku p.č. 459/1 
- vyjádření OSŽP (p. Irena Prochásková) MěÚ Mikulov č. j. MUMI 20013269 ze dne 14.4.2020 
- vyjádření ORŽP (Ing. Dalibor Pěnčík) MěÚ Mikulov č. j. MUMI 20013107 ze dne 8.4.2020 
- vyjádření ORŽP (Ing. Josef Hromek) MěÚ Mikulov č. j. MUMI 20010588 ze dne 13.3.2020 
- zveřejnění č. 38/MA-2020 
- odsouhlasený návrh kupní smlouvy (kupující Limpona s.r.o.) 
 
 
Návrh  usnesení ZM: 
Zastupitelstvo  města  Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 dle 
geometrického plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p.č. 459/8 (zast.pl.) o výměře  
1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy v k. ú. Mikulov na Moravě za cenu 12 001 Kč/m2 + DPH v 
platné výši společnosti Limpona s. r. o., IČ 26939002, se sídlem Alf. Muchy 297/7, 692 01 
Mikulov ve znění předloženém MPO. 
 
 
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Ing. Simona Vychodilová 
MPO MěÚ Mikulov, 
dne 07.09.2020 
 
 

Mgr. Petr Augustin, vedoucí 
MPO MěÚ Mikulov, 
dne 07.09.2020 
 

Rostislav Koštial, 
starosta města Mikulov 
dne 07.09.2020 
 

 
 



 

Zastupitelstvo města Mikulov dne 16.09.2020 – důvodová zpráva 
 
Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě 
v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o. 
 
Dne 26.2.2020 byla doručena na MěÚ Mikulov žádost č. j. MUMI 20008210 společnosti 
Limpona s.r.o., se sídlem Alfonse Muchy 297/7, 692 01 Mikulov o odkoupení části 
pozemku p.č. 459/1 - dle geometrického plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p.č. 
459/8 (zast.pl.) o výměře 1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy v k. ú. Mikulov na Moravě. Dle 
žadatele zde v minulosti došlo při výstavbě hospodářské budovy na pozemku p.č. 464/1 
(dle GP se jedná o pozemek p.č. 464/3) k chybnému záboru i části sousedního pozemku 
p.č. 459/1. 
 
Pozemek p.č. 459/1 o výměře 567 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě je zapsán u Katastrálního 
úřadu pro JMK, Katastrálního pracoviště v Břeclavi na listu vlastnictví č. 10 001 - vlastník 
město Mikulov, druh pozemku – ostatní plocha.  
 
MPO požádal o vyjádření k žádosti společnosti Limpona s.r.o. příslušné odbory MěÚ 
Mikulov - Odbor rozvoje a živnostenského podnikání (Ing. Dalibor Pěnčík a Ing. Josef 
Hromek) a Odbor stavební a životního prostředí (p. Irena Prochásková).  
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání sdělil, že na předmětné části pozemku p.č. 
459/1 leží částečná stavba, která stojí na pozemku p.č. 464/1. ORŽP neplánuje v současné 
době žádné investice na parcele p.č. 459/1. Odprodejem předmětné části parcely p.č. 459/1, 
na které fakticky stojí část stavby, nedojde k ovlivnění případných budoucích investic 
města do parcely p.č. 459/1.  
Z hlediska zájmů státní památkové péče k případnému převodu vlastnických práv 
k pozemku p.č. 459/8 na společnosti Limpona s.r.o. není námitek. 
Odbor stavební a životního prostředí potvrdil, že se pozemek p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na 
Moravě nachází v území určeném v souladu se schváleným Územním plánem sídelního 
útvaru Mikulov – Změny č.1 ze dne 13.9.2001 k využití – Cm – smíšená funkce centra. 
Orgán územního plánování nemá připomínek k záměru dělení pozemku p.č. 459/1 za účelem 
narovnání majetkoprávního vztahu, zastavění stavbou hospodářské stavby na pozemku p.č. 
464/1. 
 
Prodej pozemku - kupní cena v místě a čase obvyklá pozemků v předmětné lokalitě se 
pohybuje kolem 10 000 až 15 000 Kč/m2. Tuto informaci poskytla MPO realitní kancelář 
Schmidt Reality s.r.o. (uvedla cenu 10 000 až 15 000 Kč/m2). Realitní kancelář Moravika se 
vyjádřila ve smyslu, že je ve věci zaujatá, ale již v minulosti poskytla MPO kopii kupní 
smlouvy mezi společností Limpona s.r.o. a L. Švajdovou, která se týká prodeje sousedního 
pozemku p.č. 464/2 o výměře 172 m2 za kupní cenu 2 500 000 Kč (tj 14 535 Kč/m2). V roce 
2019 prodávalo Město Mikulov v této lokalitě pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7 paní L. 
Švajdové, a to za cenu obvyklou ve výši 12 000,- Kč/m2. 
 
Pro projednání žádosti společnosti PARKING HOUSE s.r.o. (jiný bod pro projednání RM) 
objednal MPO znalecký posudek o obvyklé ceně srovnatelných nemovitostí – pozemků p.č. 
459/1, 459/2, 459/4 a 459/5 u soudního znalce Ing. arch. Pavla Přikryla. Dle Znaleckého 
posudku č. KO 1007/2020 o obvyklé ceně nemovitostí byla stanovena cena obvyklá (obecná, 
tržní) podle odborného odhadu znalce na 20 721 221,72,- Kč – tj. 9 857,86 Kč/m2.  
 
Záměr obce mj. prodat nemovitý majetek  je obec povinna dle ust. § 39 odst. 1 zákona o 
obcích zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce 



vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.  
O zveřejnění záměru dispozice s nemovitým majetkem obce rozhoduje dle ust. § 102 odst. 3 
zákona o obcích rada obce (tzv. „zbytková“ nevyhrazená pravomoc rady), pokud si to 
nevyhradí zastupitelstvo.  
 
V souladu s usnesením rady ze dne 8.6.2020 byl dne 11.6.2020 opětovně zveřejněn na 
úřední desce pod č. 38/MA-2020 po dobu 15 dnů záměr města prodat nemovitou věc – část 
pozemku p.č. 459/1 - dle geometrického plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p.č. 
459/8 (zast. pl.) o výměře 1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy. Lhůta pro předkládání písemných 
vyjádření a nabídek skončila 26.6.2020 v 11:00 hod. Během této doby byla doručena na MěÚ 
Mikulov jedna nabídka ze dne 24.6.2020 č.j. MUMI 20022962, odesílatel neuveden. 
 
Dle ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. 
Rozhodování o převodu nemovitých věcí je dle § 85, písm. a) zák. o obcích záležitostí 
náležející do působnosti zastupitelstva obce. 
RM dne 29.6.2020 přijala následující usnesení: 
„Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat nemovitou věc - část pozemku p. č. 
459/1 - dle geometrického plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p. č. 459/8 (zast. pl.) o 
výměře 1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy v k. ú. Mikulov na Moravě za cenu 12 001 Kč/m2 + 
DPH v platné výši společnosti Limpona s. r. o., IČ 26939002, se sídlem Alf. Muchy 297/7, 
692 01 Mikulov.  
Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru vypracovat návrh kupní smlouvy v souladu s 
podmínkami stanovenými tímto usnesením a po projednání jejího obsahu s kupujícím 
předložit tento návrh RM k projednání a následně ZM ke schválení.“ 
 
V souladu s usnesením rady MPO připravil návrh kupní smlouvy, který je byl odsouhlasení 
s kupujícím předkládložen radě k projednání: 
- smluvní strany: prodávající – Město Mikulov, kupující: Limpona s. r. o., IČ 26939002, se 
sídlem Alf. Muchy 297/7, 692 01 Mikulov  
- předmět prodeje:  část pozemku p.č. 459/1 dle geometrického plánu č. 4021-339/2017 se 
jedná o pozemek p.č. 459/8 (zast.pl.) o výměře 1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy v k. ú. Mikulov 
na Moravě 
- kupní cena: 12 001,- Kč/m2 + DPH v platné výši 
 
Dne 24.08.2020 RM projednala RM návrh kupní smlouvy a doporučila ZM schválit 
kupní smlouvu na odprodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 dle geometrického 
plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p.č. 459/8 (zast.pl.) o výměře 1 m2, v lokalitě ul. 
Alf. Muchy za cenu 12 001 Kč/m2 + DPH v platné výši společnosti Limpona s. r. o., IČ 
26939002, se sídlem Alf. Muchy 297/7, 692 01 Mikulov ve znění předloženém MPO. 
 
Dle ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. 
Rozhodování o převodu nemovitých věcí je dle § 85, písm. a) zák. o obcích záležitostí 
náležející do působnosti zastupitelstva obce. 
 
 
V Mikulově dne 07.09.2020 
Zpracovala: Ing. Simona Vychodilová 
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