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MĚSTO MIKULOV 

Zastupitelstvo města 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 

rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.  

Výpis Usnesení č. 18/2020/I 

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22. 12. 2020 v městském kině Mikulov 

v 16.00 hod. 

 

Bod č. 1 Zahájení  

Usnesení č. 1:  

ZM schvaluje jako způsob hlasování zvednutí ruky (tedy nikoliv jmenovitě) v případě, že u některého 

z bodu bude navrženo některým zastupitelem hlasování jmenovitě, provede se bez dalšího jmenovité 

hlasování o dané věci. 

Hlasování č. 1:   

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola Usnesení č. 17/2020/I ze dne 11. 11. 2020 

3. Zpráva o činnosti RM 16. 11. 2020  

4. Zápis z jednání finančního výboru 

5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti  

5.1 Žádost o prodej pozemku p. č. 852/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. U Lomu, žadatelka:  

p. H. P. 

5.2 Prodej pozemku p. č. 3275/3 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, kupující: p. P. S. 

5.3 Prodej části pozemku p. č. 2313/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Gagarinova, 

kupující: p. M. L. 

5.4 Prodej pozemku p. č. 2532/144 a 2532/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J. M. 

5.5 Návrh na prominutí nájemného z prostor určených k podnikání v souvislosti s COVID 

Mikulovské rozvojové s. r. o. 

6. Převod technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku 

obchodní společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno Řečkovice, Maříkova 1899/1,  

PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov 

6.1. Převod pozemků v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní 

společnosti Albellus s. r. o., se sídlem Brno Řečkovice, Maříkova 1899/1, do vlastnictví 

Města Mikulov 

7. Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV 

8. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 6/2020 o místních poplatcích 

10. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 7/2020 o regulaci zábavní pyrotechniky 

11. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov 
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12. Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021 pro město Mikulov 

13. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2025 

14. Návrh na přiznání mimořádné odměny starostovi města Rostislavu Koštialovi  

15. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Mgr. Bc. Leoně Alexové, MBA 

16. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Sylvě Chludilové 

17. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 2. 12. 2020 

18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM 

19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města 

20. Závěr 

Usnesení č. 2: 

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov. 

Hlasování č. 2: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0  

  

Usnesení č. 3:  

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne  

22. 12. 2020 pana Mgr. Rostislava Souchopa a pana Pavla Šubu. 

Hlasování č. 3:   

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Bod č. 2 Kontrola Usnesení č. 17/2020/I ze dne 11. 11. 2020  

Usnesení č. 4:   

ZM schvaluje Kontrolu Usnesení č. 17/2020/I ze dne 11. 11. 2020.  

Hlasování č. 4: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM ze dne 16. 11. 2020 

Usnesení č. 5: 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM ze dne 16. 11. 2020. 

Hlasování č. 5: 

Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Bod č. 4 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2020 

Usnesení č. 6: (protinávrh Mgr. Jedlička) 

Zastupitelstvo města: 

-  schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2021 

-  schvaluje návrh FV nerealizovat akci Rekonstrukce Vídeňská 35  

-  schvaluje návrh FV na realizaci plánovaných investičních akcí formou investičního úvěru do max.  

částky 40 mil. Kč 

-  bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 25. 11. 2020. 

Hlasování č. 6: 

Pro: 11 Proti: 3 Zdržel se: 1 

Návrh nebyl přijat. 
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Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo města: 

-  schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2021 

-  schvaluje návrh FV nerealizovat akci Rekonstrukce Vídeňská 35  

-  schvaluje návrh FV záměr prodeje bytového domu Vídeňská 35 

-  schvaluje návrh FV na realizaci plánovaných investičních akcí formou investičního úvěru do max. 

částky 40 mil. Kč 

-  bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 25. 11. 2020. 

Hlasování č. 7: 

Pro: 8 Proti: 6 Zdržel se: 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

Bod č. 5 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti  

 

Bod č. 5. 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 852/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. U Lomu, 

žadatelka: p. H. P. 

Usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat nemovitou věc v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemek  

p. č. 852/2 o výměře 176 m2 (zahrada).  

Hlasování č. 8: 

Pro: 12  Proti: 2 Zdržel se: 1  

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit na Úřední desce MěÚ Mikulov dle ust. § 39 odst. 1 zákona o 

obcích na dobu 15 dnů záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. U Lomu  

– pozemek p. č. 852/2 o výměře 176 m2 (zahrada), a to na základě žádosti č. j. MUMI 20043112 

doručené na MěÚ dne 6. 10. 2020. Minimální kupní cena požadovaná městem je …… Kč/m2 

pozemku. Zastupitelstvo města ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit záměr v souladu s jejím 

usnesením.  

Hlasování č. 9: 

Pro: 3 Proti: 10  Zdržel se: 2 

Návrh nebyl přijat. 

 

Bod č. 5. 2. Prodej pozemku p. č. 3275/3 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, kupující: 

p. P. S. 

Usnesení č. 10:  

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci v k. ú., Mikulov na Moravě – pozemku p. č. 

3275/3 o výměře 15 m2 (zast. plocha a nádvoří) p. P. S., bytem Mikulov za kupní cenu 30 000 Kč a 

kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.  

Hlasování č. 10: 

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2 
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Bod č. 5. 3. Prodej části pozemku p. č. 2313/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 

Gagarinova, kupující: p. M. L. 

Usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci v k. ú., Mikulov na Moravě – části pozemku  

p. č. 2313/1 označenou v GP č. pl.  4270-043/2020 ze dne 2. 11. 2020 jako pozemek p. č. 2313/26  

o výměře 102 m2 za kupní cenu 204 102 Kč p. M. L., bytem Mikulov a schvaluje kupní smlouvu ve 

znění předloženém majetkoprávním odborem.  

Hlasování č. 11: 

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0   

 

Bod č. 5. 4. Prodej pozemku p. č. 2532/144 a 2532/145 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J. M. 

Usnesení č.12: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věci v k. ú., Mikulov na Moravě, a to pozemku  

p. č. 2532/144 o výměře 37 m2 a pozemku p. č. 2532/145 o výměře 449 m2 (oba ostatní plocha), za 

kupní cenu 493.770 Kč p. J. M., Brno a kupní smlouvu ve znění předloženém MPO.  

Hlasování č. 12: 

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2 

 

Bod č. 5. 5. Návrh na prominutí nájemného z prostor určených k podnikání v souvislosti s 

COVID 19 Mikulovské rozvojové s. r. o. 

Usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout 100 % nájemného za užívání nebytových prostor: 
 

- objektu č. p. 193, na pozemku p. č. 305 s pozemkem p. č. 30 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. 

Mikulov na Moravě na ulici Náměstí č. 5, (dále jen „Hrobka“) 
 

- pozemku p. č. 257/2, jeho součástí je budova č. p. 1769 na drese ul. Česká č. 1769/6, 692 01 

Mikulov, 
 

- objektu občanské vybavenosti č. p. 160 na pozemku p. č. 253 obojí v k. ú. Mikulov na Moravě, 
 

- „Amfiteátru“ a budovy veřejných toalet, včetně pozemku, jedná se o nájem budovy bez, č. p. 

objekt občanské vybavenosti na pozemku p. č. 2370/2, pozemek p. č. 2370/2, budovu jiná stavba 

na pozemku p. č. 2370/31 a 2370/32, pozemky p. č. 2370/31 a 2370/32, budovu jinou stavbu na 

pozemku p. č. 2370/33 a 2370/34 a pozemky p. č. 2370/33 a 2370/34, budovu objekt občanské 

vybavenosti na pozemku p. č. 2370/23 a pozemek parcela č. 2370/23, 
 

společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, za období od 1. 10. 2020 

do 31. 12. 2020, a to v celkové výši 119.492,34 Kč. Nájemné je prominuto z důvodu podpory 

místních podnikatelů v souvislosti s dřívějším vyhlášeným nouzovým stavem a nemožností čerpání 

dotace v rámci Výzvy 2 programu COVID – Nájemné. 

Hlasování č. 13: 

Pro: 13  Proti: 1  Zdržel se: 1 

 

Bod č. 6 Převod technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku 

obchodní společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 

621 00, do vlastnictví Města Mikulov. 

Usnesení č. 14:  
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Zastupitelstvo města schvaluje:  

1.  Za kupní cenu ve výši 500 Kč nabytí technické infrastruktury (veřejné osvětlení) na pozemcích  

p. č. 2532/12, 2532/237, 2532/259, 2532/261, 2532/264, 2532/267, 2532/270, 2532/273, 

2532/276, 2532/279, 2532/301 a 2532/426 v k. ú. Mikulov na Moravě z majetku obchodní 

společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do 

vlastnictví Města Mikulov. 
 

2. Kupní smlouvu o převodu věci konkretizované v odst. 1 tohoto usnesení dle návrhu, 

vypracovaného sekretariátem tajemníka. 

Hlasování č. 14:  

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0   

 

Bod č. 6. 1. Převod pozemků v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní 

společnosti Albellus s. r. o., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do 

vlastnictví Města Mikulov 

Usnesení č. 15:  

Zastupitelstvo města schvaluje:  

1. Za kupní cenu ve výši 500 Kč nabytí nemovitých věcí z majetku obchodní společnosti Albellus  

s. r. o., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov, 

a to: 

a) pozemku p. č.  2532/424 v k. ú. Mikulov na Moravě, 

b) pozemku p. č.  2532/118 v k. ú. Mikulov na Moravě, 

c) pozemku p. č.  2532/226 v k. ú. Mikulov na Moravě, 

d) pozemku dle GP 4323-3891/2020 p. č. 2532/12 v k. ú. Mikulov na Moravě,   

e) pozemku dle GP 4323-3891/2020 p. č. 2532/128 v k. ú. Mikulov na Moravě. 
 

2. Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí konkretizovaných v odst. 1 tohoto usnesení dle 

návrhu, vypracovaného sekretariátem tajemníka. 

Hlasování č. 15:  

Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

Bod č. 7 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Mikulov 

Usnesení č. 16:  

ZM schvaluje a vydává opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Mikulov. 

Hlasování č. 16:  

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 17: (protinávrh Mgr. Jedlička) 

Zastupitelstvo města pověřuje vedení města zahájením prací na Územním plánu (jeho aktualizaci)  

a zajištěním pracovních schůzek zastupitelů k této problematice. 

Hlasování č. 17: 

Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 1 

 

Bod č. 8 Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Usnesení č. 18:  

Zastupitelstvo města vydává OZV města Mikulov č. 5/2020, kterou se stanoví místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v předloženém znění.  

Hlasování č. 18:  

Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0    

 

Bod č. 9 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 6/2020, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích, v platném znění 

Usnesení č. 19: (protinávrh Mgr. Jedlička) 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č. 6/2020 o místních 

poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, v platném znění, se změnou v čl. 11 

„sazba poplatku od účinnosti této vyhlášky do 31. 12. 2021 činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, 

s výjimkou dne jejího počátku. Sazba poplatku od 1. 1. 2022 činí 35 Kč za každý započatý den 

pobytu, s výjimkou dne jejího počátku. 

Hlasování č. 19 

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Bod č. 10 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky. 

Usnesení č. 20:  

Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o regulaci používání 

zábavní pyrotechniky, dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka. 

Hlasování č. 20:  

Pro: 15 Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

Bod č. 11 Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020 

Usnesení č. 21: (protinávrh Ing. Mihalík) 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov v předloženém 

znění s tím, že příjmy se zvyšují o 2.166 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.166 tis. Kč, se 

změnou na straně výdajů v položce „Galerie městská knihovna“ – snížení o částku 5 mil. Kč a 

přesunutí této položky do položky „rezerva“. 
 

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů 

dle tabulky – přílohy č. 2 se změnou přijatou na dnešním jednání. 
 

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního 

jednání zastupitelstva do 31. 12. 2020. 

Hlasování č. 21:  

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4 

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 22: (protinávrh Ing. Mihalík) 

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že 

příjmy se zvyšují o 2.166 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.166 tis. Kč se změnou přijatou na 

dnešním jednání ZM a to tak, že v položce „Galerie městská knihovna“ zůstává částka 100 tis. Kč a 

částka 4.900 tis. Kč se přesouvá do položky „rezerva“. 
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ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů 

dle tabulky – přílohy č. 2 se změnou přijatou na dnešním jednání. 
 

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního 

jednání zastupitelstva do 31. 12. 2020. 

Hlasování č. 23:  

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod č. 12 Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021 

Usnesení č. 23:  

V ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021 v předloženém znění. 

Hlasování č. 24:  

Pro: 15 Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

Bod č. 13 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na r. 2021 - 2025  

Usnesení č. 24:  

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov na r. 2021 – 2025. 

Hlasování č. 25:  

Pro: 15 Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

Bod č. 14 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu Rostislavu Koštialovi 

Usnesení č. 25:  

Pan starosta Rostislav Koštial při plnění úkolů města významně přispívá k celkovému rozvoji a 

prezentaci Mikulova v ČR i v zahraničí. Průběžně jedná se sponzory a příznivci města Mikulov a 

udržuje s nimi stálý kontakt za účelem jejich podpory města. V rámci rozšiřování partnerských 

vztahů s městy v zahraničí zajistil navázání kontaktů s městem Novalja na ostrově Pag v Chorvatsku. 

V lednu tohoto roku přijal zástupce města v Mikulově, představil město a dojednal další setkání, 

které se však neuskutečnilo z důvodu mimořádných opatření. Navrhl a dohlížel nad vysazením 

partnerských stromů v lokalitě souběžně s ul. 28. října před okružní křižovatkou u Billy. 

Osobně se podílí na koordinaci a konzultacích nového územního plánu města jako pověřený 

zastupitel úkoly územního plánování. Zajistil řádné a kvalitní zpracování rozpočtu města na rok 

2020. Podílel se na vyjednání dohody o zajištění výstavby technické infrastruktury, vč. dodatku č. 1 

se spol. VaK Břeclav, a. s., která řeší spolupráci města a VaK Břeclav, a. s. při podání žádosti o 

dotaci na SFVH a vlastní realizaci odkanalizování ul. Valtická a Mušlov. Vyjednal s Ředitelství 

silnic a dálnic úpravu a ozelenění kruhových objezdů ve městě, vč. finančního krytí. Podílel se na 

realizaci rekonstrukce městského koupaliště, jako nejnáročnější investiční akce v posledním období. 

Řídí městskou policii a usiluje o další zlepšení její činnosti, zejména pokud se jedná o nedovolené 

parkování, rušení nočního klidu a podobně. Podporuje realizaci projektu Chytré a přívětivé město 

Mikulov, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu bude v letošním 

roce pořízena elektronická úřední deska a zavedena elektronická příprava materiálů pro jednání 

orgánů města.  

Zajistil přípravu žádosti města na Ministerstvo kultury ve věci zapsání výpravní budovy ČD do 

seznamu nemovitých kulturních památek. Osobně přispěl k získání dotací na Mikulovské výtvarné 

sympozium „dílna“ (dotace z JMK 300 tis. Kč a z ministerstva kultury 250 tis. Kč) 

Popularizoval na veřejnosti dokončení projektu „Insel“ 
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Dohlížel na zajišťování a dodržování opatření v rámci mimořádné situace v souvislosti s pandemií 

COVID 19, která měla za cíl omezit možnosti přenosu nemoci. Svolával a řídil krizový štáb ORP 

Mikulov. Inicioval u orgánů města opatření ke zmírnění dopadů mimořádných opatření na 

podnikatele a živnostníky, jako např. prominutí části nájemného za prostory určené k podnikání.  

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Mikulov panu 

Rostislavu Koštialovi ve výši 57 910 Kč. 

Hlasování č. 26:  

Pro: 9  Proti: 1 Zdržel se: 5 

Návrh nebyl přijat. 

 

Bod č. 15 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Mgr. Bc. Leoně 

Alexové, MBA 

Usnesení č. 26:  

Paní místostarostka Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA při plnění úkolů města zastupuje starostu 

v jeho nepřítomnosti. Významně přispívá k rozvoji Mikulova, jeho prezentaci a propagaci.  

Koordinovala realizaci investičních akcí města z nichž 7 bylo v letošním roce dokončeno, jako např. 

projekt s mezinárodním přesahem “Mikulov Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované 

historické krajiny“ o celkovém nákladu 35 mil. Kč, rekonstrukce městského koupaliště o celkovém 

nákladu 55 mil. Kč, Fitness Park – dokončení o celkovém nákladu 0,64 mil. Kč, spojnice ulic 

Žižkova a Bezručova o celkovém nákladu 6,7 mil Kč, rekonstrukce chodníku ul. Dukelská a Na 

Hradbách. 

Koordinovala přípravu investičních akci, jako např. parkoviště Na Hradbách, oprava komunikací ul. 

Mlýnská, Poštovní, Růžová, kanalizace ul. Valtická a Mušlov, chodníky, přechody a VO ul. Valtická, 

rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii, výstavba tenisových kurtů a další. 

Osobně se účastnila jednání o připravované celkové revitalizaci lokality Kozí hrádek a o uzavření 

smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na tuto revitalizaci s nadací BLÍŽKSOBĚ. 

Pracuje jako předsedkyně komise rady pro výstavbu a architekturu. Je členkou komise dopravy. 

Koordinuje činnost spol. Tedos Mikulov s. r. o. Iniciovala personální změny na pozicích jednatelů 

společnosti.  Organizuje pravidelné porady s jednatelem společnosti, pracuje jako členka dozorčí 

rady společnosti. Kontroluje zakázky realizované společností TEDOS Mikulov a usiluje o zvýšení 

efektivity práce společnosti. 

Iniciovala provedení řádného označení nádob na odpady všech domácností (domů) za účelem jejich 

správné evidence, vč. řádné evidence svozu odpadů. Aktivně zastupuje město Mikulov na valných 

hromadách STKO s. r. o. a iniciuje změny ke zlepšení činnosti společnosti. 

Aktivně řeší problematiku nedostatečného pokrytí města televizním signálem ČT. Oslovila v této 

věci Českou televizi, České radiokomunikace a. s. a Český telekomunikační úřad. 

Podporuje realizaci projektu Chytré a přívětivé město Mikulov, financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost. Podílí se zejména na vytvoření pasportu odpadových míst a pasportu zeleně 

a dřevin. 

V rámci projektu bude v letošním roce pořízena elektronická úřední deska a zavedena elektronická 

příprava materiálů pro jednání orgánů města.  

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města Mikulov Mgr. 

Bc. Leoně Alexové, MBA ve výši 127.400 Kč. 

Hlasování č. 27:  

Pro: 8  Proti: 1  Zdržel se: 6 

Návrh nebyl přijat. 
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Bod č. 16 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Sylvě 

Chludilové.  

Usnesení č. 27: 

Paní místostarostka Sylva Chludilová při plnění úkolů města zastupuje starostu města v případě 

jeho nepřítomnosti a současné nepřítomnosti první místostarostky. Reprezentuje město zejména 

v oblasti kultury, podílí se na udržování a rozšiřování vztahů s partnerskými městy.  

Pracuje jako předsedkyně komisí – Poradního sboru MVS „dílna“, komise pro kulturu, cestovní ruch 

a zvelebování města a Redakční rady Zpravodaje města Mikulov, řídí a koordinuje jejich činnost a 

předává podněty z jednání orgánům města. Spolupracuje s mikulovskými spolky, které působí 

v oblasti kultury, zvelebování města a podobně. 

Osobně se podílela na koordinaci přípravy a vlastní výsadbě nové zeleně ve městě. Spolu s odbornou 

pracovnicí města se podílí na aktualizaci koncepce zeleně, kontroluje stav veřejné zeleně a mobiliáře 

a při zjištěných nedostatcích zajišťuje nápravu. Spolupracuje se školami při zapojování žáků a 

studentů na pomoci při výsadbě zeleně, trvalkových záhonů. 

Iniciativně provedla analýzu úrovně Zpravodaje města Mikulov a nákladů na jeho vydávání a ve 

spolupráci s Mikulovskou rozvojovou s. r. o. dosáhla významných změn směřujících ke snížení 

dosavadních nákladů i ke zlepšení organizaci zajištění vydávání Zpravodaje.  

Osobně řešila zlepšení P.R. města, komunikace s občany na sociálních sítích prostřednictvím webu 

města a podobně. 

Podílela se na realizaci projektu vodních a herních prvků ve Fitness parku, obnově a zprovoznění 

stávajících vodních prvků ve městě, zajištění nových, průběžné výměně mobiliáře. Podílela se na 

revitalizaci zahrady při MŠ Pod Strání a na přípravě revitalizace zahrady při MŠ Habánská. 

Věnovala se kontrolám stávajícího stavu orientačního systému v Mikulově a přípravám změn 

v souvislosti s řešením vizuálního smogu. Účastnila se přípravy a vlastního průběhu Mikulovského 

výtvarného sympozia Dílna 2020 

Průběžně dohlíží na fungování a využívání služby „Senior taxi“. 

Koordinuje činnost společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., podílela se na řešení efektivní správy 

amfiteátru prostřednictvím této společnosti města. Aktivně pracuje v dozorčí radě společnosti 

Mikulovská rozvojová s. r. o. a organizuje koordinační porady s ředitelkou společnosti. 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města Mikulov Sylvě 

Chludilové ve výši 127.400 Kč. 

Hlasování č. 28:  

Pro: 8  Proti: 1  Zdržel se: 6 

Návrh nebyl přijat. 

 

Bod č. 17 Zápis z jednání kontrolního výboru dne 2. 12. 2020 

Usnesení č. 28: 

1) ZM ukládá vedení města vstoupit do jednání s AK Houžvička ohledně kompenzace kvůli 

nedokončení práce z důvodu střetu zájmu, které nezavinilo město Mikulov. 

 ZM ukládá vedení města oslovit jinou renomovanou AK s žádostí o vypracování právního rozboru 

včetně doplňující otázky KV. 

 ZM doporučuje vedení města zapracovat do vnitřní směrnice k zajištění plnění smluvních ujednání 

doplnění dle předloženého návrhu.  

2) ZM ukládá vedení města, aby byly na vhodném úložišti zveřejněny pro zastupitele studie, projekty 

investiční i projekty oprav v hodnotě vyšší nebo rovno 0,5 mil. Kč bez DPH (i odhadované 

hodnoty). 
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3) ZM ukládá FV převzít podnět na kontrolu hospodaření penzionu se zaměřením na to, zda je výše 

nájemného za pronájem penzionu adekvátní z pohledu propojení Mikulovské Rozvojové a Města. 

4) ZM pověřuje starostu vytvořením jasného strukturovaného popisu parkovacího systému. Popis 

systému musí být dodán do: 31.01.2021 (termín bude určen na jednání zastupitelstva) 

5) ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 2. 12. 2020. 

Hlasování č. 29:  

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 2 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM 

 

19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města 

 

20. Závěr 

 

V Mikulově dne 30. 12. 2020 

 

 

 

                                                   ………………………………. 

                                                            Rostislav Koštial 

                                                       starosta města Mikulov     

 

 

 

 

………………………………   …………………………………… 

      Bc. Leona Alexová  Sylva Chludilová 

místostarostka města Mikulov  místostarostka města Mikulov 

 

 

          

          

 


