INFORMACE
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 93
informuji o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva města
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MIKULOV
je svoláno na středu 29. června 2022 v 16:00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 27/2022/I ze dne 18. 5. 2022
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Žádost o směnu pozemků na základě Memoranda o vzájemné spolupráci
6. Směna částí pozemků p. č. 3312 a p. č. 1977/1 v k.ú.Mikulov na Moravě
7. Žádost o prodej pozemků p. č. 2488/36 a 2488/39, žadatel A. H.
8. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1307/6 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul.
Habánská, žadatelka D. S.
9. Prodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 3281/10 a 3281/11 v k.ú. Mikulov na
Moravě
10. Žádost o prodej pozemků v lokalitě ul. Venušina v k. ú. Mikulov na Moravě,
žadatel: V. M.
11. Prodej části pozemku p. č. 3088/423 v k. ú. Mikulov na Moravě,
kupující L. Š. a P. Š.
12. Prodej pozemků p.č. 7731/6,7,8, p.č. 7925/2 a 7851/7 v k.ú. Mikulov na Moravě,
kupující Správa železnic, st. organizace
13. Prodej nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 3333/1 a p.č. 3339/1 v k.ú. Mikulov
na Moravě na ul. Vinohrady, kupující J. a M. Š.
14. Prodej nemovitých věcí – částí pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na
ul. Náměstí č.p.201, č.or. 13, kupující KELY 99 s.r.o.
15. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – pozemky p.č. 3395/1 a
3396 – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě
16. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – pozemek p.č. 3240/6 –
ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě
17. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí – pozemky p.č. 2320/5 a
2320/11 – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě
18. Schválení pořízení a „Obsah Změny č. 1 Územního plánu Mikulov“
19. Stanovení dalšího postupu pořízení regulačního plánu „Mikulov MPR včetně
ochranného pásma“

20. Obecně závazná vyhláška města Mikulov, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška města Mikulov č. 1/2022 o nočním klidu
21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Mikulov
22. Žádost o individuální dotaci
23. Schválení účetní závěrky města Mikulov za r. 2021
24. Závěrečný účet města Mikulov za r. 2021
25. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022
26. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
27. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
28. Závěr

V Mikulově dne 21. 6. 2022
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov

