
 
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 10. listopadu 2021 v 16:00 hod. 
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov 

 
PROGRAM 

1. Zahájení  

2. Kontrola Usnesení č. 23/2021/I ze dne 15.09.2021  

3. Zpráva o činnosti RM 

4. Prodej části pozemku p.č. 2531/4 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: M. M. 

5. Prodej části pozemku p.č. 7453 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: J. V. 

6. Prodej pozemků p.č. 2583/41, 2583/42, 2583/43, 2583/45, 2583/46 v k. ú. Mikulov 
na Moravě, žadatel: J. Š. 

7. Nabídka na smírné řešení sporu-neoprávněné užívání pozemků p. č. 3275/1, 
3278/1 a 3275/4 v k. ú. Mikulov na Moravě k Hotelu Venuše 

8. Žádost o prodej pozemku p. č. 618/2 v k.ú.Mikulov na Moravě, žadatel: V.M. 

9. Žádosti o prodej pozemků p. č. 2514/1, 2514/2 a 2515, ul. Nerudova 

10. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5876 v k.ú. Mikulov na Moravě v 
lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, kupující Ž. R. 

11. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5876 v k.ú. Mikulov na Moravě v 
lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, kupující Víno Šílová, s.r.o.    

12. Prodej pozemků p.č. 8399 a p.č. 8391 v k.ú. Mikulov na Moravě a zřízení práva 
věcného břemene v lokalitě Portz Insel, kupující a povinný Portz Insel s.r.o.       

13. Darování stavby – budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 2523 v k.ú. Mikulov na 
Moravě na ul. Bezručova, obdarovaný Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

14. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemku p.č. 5006/80 – 
ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě 

15. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemků p.č. 2058/3, 
2058/4, 2058/7  – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě 

16. Návrh kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 2532/455 v k.ú. Mikulov na Moravě 
v lokalitě "Kasárna" z majetku korporace PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, 
Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 29369886 , do vlastnictví města 
Mikulov. 

17. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny panu starostovi Rostislavu Koštialovi 

18. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny paní místostarostce Mgr. Bc. Leoně 
Alexové, MBA 



19. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny paní místostarostce Sylvě Chludilové 

20. Žádost ve věci bezbariérových úprav přechodů, chodníků a míst pro přecházení 

21. Podnět ve věci návrhu sdělení cyklistům v Mikulově 

22. Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

23. Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

24. Žádost obce Milovice o vytvoření společného spádového obvodu MŠ 

25. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov 

26. Obecně závazná vyhláška města č.  9/2021, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška města č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství  

27. Návrhy, připomínky a podněty občanů města 

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

29. Závěr 

  
 
 
 
 
 
 
V Mikulově dne 3.11.2021 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 


