Usnesení z 29. zasedání
Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 14. 9. 2022
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení
ZM schvaluje
jako způsob hlasování veřejné.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/1/1

ZM schvaluje
předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/1/2

ZM schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 14. 9. 2022 pana Pavla Šubu a
pana Ing. Vladimíra Zicha.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/1/3

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 28/2022/I ze dne 29. 6. 2022
ZM schvaluje
Kontrolu Usnesení č. 28/2022/I ze dne 29. 6. 2022.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/2/1

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM
ZM bere na vědomí
zprávu o činnosti RM za období od 20. 6. 2022 do 22. 8. 2022.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/3/1
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Bod č. 4: Zápis z jednání kontrolního výboru dne 31. 8. 2022
ZM bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 31. 8. 2022.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/4/1

Bod č. 5: Žádost o prodej části pozemku p. č. 2515, ul. Nerudova, žadatelé: L. a Z. R.
ZM zamítá
žádost č. j. MUMI 22021214 [osobní údaj odstraněn] o prodej části pozemku p. č. 2515 v k. ú. Mikulov na
Moravě.
přijato, pro:20, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/5/1

Bod č. 6: Prodej části pozemku p. č. 2313/27 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující M. L.
ZM schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2313/27 (ost. plocha-neplodná půda) o výměře 5 m2 označený v geometrickém plánu
č. pl. 4618-091/2022 jako pozemek p. č. 2313/29 [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 17 505 Kč a kupní
smlouvu ve znění předloženém MPO.
přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/6/1

Bod č. 7: Žádost ŘSD ČR o vyjádření k potřebnosti pozemků p. č. 1914/1, 1914/2 a
1914/8 v k. ú. Mikulov na Moravě
ZM rozhodlo
- město Mikulov má zájem o budoucí převod nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě p. č. 1914/1 o výměře
159 m2 (ost. plocha-jiná plocha), p. č. 1914/2 o výměře 262 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p. č. 1914/8 o výměře
26 m2 (ost. plocha-jiná plocha) z vlastnictví ČR s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
města Mikulov ve smyslu nabídky ŘSD č. j. MUMI 22031919 ze dne 29.7.2022.
přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM29/2022/7/1

Bod č. 8: Nabídka koupě id 1/2 pozemků v k.ú. Mikulov, vila na ulici Vrchlického
ZM pověřuje – protinávrh starosta
MPO k podání nabídky ve znění předloženého materiálu za podmínek sdělených RK Moravika, tedy "Předmětem
nabídky je id 1/2 na pozemcích o celkové výměře 1216 m2 v k.ú. Mikulov na Moravě:
- p.č. 282/1 o výměře 131 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu číslo popisné 180,
- p.č. 282/2 o výměře 147 m2, jejíž součástí je jiná stavba bez čísla popisného nebo evidenčního,
- p.č. 282/3 o výměře 23 m2, jejíž součástí je jiná stavba bez čísla popisného nebo evidenčního,
- p.č. 284/1 o výměře 443 m2,
- p.č. 284/2 o výměře 263 m2,
- p.č. 284/3 o výměře 161 m2,
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- p.č. 284/4 o výměře 10 m2,
- p.č. 284/5 o výměře 38 m2.
Podíl ideální 1/2 je nabízen za cenu 12.500.000,- Kč + provize RK ve výši 453.750,- Kč."
a
dále pověřuje MPO připravit návrh kupní smlouvy ve spolupráci s RK Moravika.
přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/8/1
ZM bere na vědomí
nabídku RK Moravika.
přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/8/2

Bod č. 9: Darování stavby „Cyklostezka Mikulov – Nový Přerov“ v k. ú. Mikulov na
Moravě do majetku města Mikulov, dárce Mikulovsko DSO
ZM schvaluje
bezúplatné nabytí darem stavby „Cyklostezka Mikulov – Nový Přerov“ na pozemcích p. č.: 8736, 8733, 8728,
8234, 8237, 8260, 8268/2, 9252/9, 8278 a 7750/1 v k. ú. Mikulov na Moravě tj. těleso cyklostezky SO 101 včetně
SO 101.1 - Propustku č. 2 sta. 2030 m o celkové délce trasy 2 177 m od Mikulovska, dobrovolného svazku obcí,
IČ 704 19 027, Náměstí 24/27, PSČ 692 01 Mikulov do vlastnictví Města Mikulov a darovací smlouvu v
předloženém znění.
přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:7
Číslo usnesení: ZM29/2022/9/1
ZM doporučuje
ZM schválit návrh darovací smlouvy ve znění předloženém majetkoprávním odborem.
přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:7
Číslo usnesení: ZM29/2022/9/2

Bod č. 10: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov
ZM schvaluje
navýšení dotace žadateli STP Mikulov z.s., Sadová 1237/70 Mikulov o 19.000,-- Kč.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:6
Číslo usnesení: ZM29/2022/10/1

ZM schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML2200122 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Mikulov pro STP Mikulov, z.s. na
celkovou částku 94.000,-- Kč.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:6
Číslo usnesení: ZM29/2022/10/2
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Bod č. 11: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – pozemku p. č. 2519 –
ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě
ZM schvaluje
- bezúplatný převod pozemků p. č. 2519 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě, od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
a
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP
25/12, a to pozemku p. č. 2519 - ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Mikulov.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:6
Číslo usnesení: ZM29/2022/11/1

Bod č. 12: Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022
ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov se změnou projednanou na jednání ZM dne 14. 9. 2022 s tím,
že příjmy se navyšují o částku 32.659 tis. Kč, výdaje se zvyšují o částku 36.659 tis Kč a schválený schodek
rozpočtu se nemění.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/12/1

ZM schvaluje
změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle přílohy č. 1 se změnou projednanou na jednání ZM s tím že se
zvyšuje příjem Daně z příjmu PO o 7.000 tis. Kč, Daně z technických her o 14.500 tis. Kč, DPH o 8.000 tis. Kč a
změnu závazných ukazatelů ve výdajích dle přílohy č. 2 se změnou projednanou dne 14. 9. 2022 v kapitole
bydlení a komunální služby se zařazují výdaje na koupi „ nemovitých věcí v lokalitě Doležalka“ ve výši 13.000 tis.
Kč.
přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/12/2

Bod č. 13: Smlouva o spolupráci s VaK Břeclav – projekt „Mikulov – kanalizace v povodí
potoka Turold a v ulici Hraničářů“
ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o spolupráci mezi městem Mikulov a společností Vodovody a kanalizace
Břeclav, a. s. v předloženém znění.
přijato, pro:14, proti:3, zdrželo se:3, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/13/1

ZM schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Mikulov a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. v
předloženém znění
přijato, pro:14, proti:3, zdrželo se:3, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/13/2
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Bod č. 14: Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou alikvotní část dovolené za rok
2022 uvolněnému členovi zastupitelstva města
ZM schvaluje
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou alikvotní část dovolené za rok 2022 místostarostce Mgr. Bc. Leoně
Alexové, MBA dle předloženého výpočtu.
přijato, pro:16, proti:2, zdrželo se:2, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM29/2022/14/1

V Mikulově dne 23. 9. 2022
………………………………….
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov

………………………………….
Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA
místostarostka města Mikulov
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………………………………….
Sylva Chludilová
místostarostka města Mikulov
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