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Usnesení z 27. zasedání 

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 18. 5. 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:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5  

Číslo usnesení: ZM27/2022/1/1  

ZM schvaluje  

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.  

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5  

Číslo usnesení: ZM27/2022/1/2  

ZM schvaluje  

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 18. 5. 2022 paní Mgr. Hanu 
Míčkovou a pana MUDr. Iva Koneše. 

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3  

Číslo usnesení: ZM27/2022/1/3  

 

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 26/2022/I ze dne 2. 3. 2022  

ZM schvaluje  

Kontrolu Usnesení č. 26/2022/I ze dne 2. 3. 2022.  

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4  

Číslo usnesení: ZM27/2022/2/1 
 

 

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti RM za období od 14. 2. 2022 do 25. 4. 2022.  

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3  

Číslo usnesení: ZM27/2022/3/1 
 

 

Bod č. 4: Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 5. 2022 

ZM bere na vědomí   

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 5. 2022.  

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3 
Číslo usnesení: ZM27/2022/4/1 
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Bod č. 5: Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro následující volební období 
(2022-2026)    

ZM stanovuje  

dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 67, pro následující volební 
období (2022-2026) počet členů zastupitelstva města   -    25 členů. 

 

přijato, pro:16, proti:4, zdrželo se:2, nehlasovalo:3  

Číslo usnesení: ZM27/2022/5/1  

 

Bod č. 6: Žádost o prodej části pozemku p.č. 7355 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel: M. 
K. 

ZM zamítá  

žádost č.j. MUMI 22005968 [osobní údaj odstraněn] o prodej části pozemku p.č. 7355 o výměře cca 200 m2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Mikulov na Moravě za účelem rozšíření zahrady ve vlastnictví 
žadatele. 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/6/1  

 

Bod č. 7: Žádost pro prodej částí pozemku p.č. 2155/1, p.č. 2152/1 a parc. č. 2155/2 v k.ú. 
Mikulov na Moravě 

ZM zamítá  

žádost o prodej částí pozemků p. č. 2155/1, 2152/1 a 2155/2 v k. ú. Mikulov na Moravě.  

přijato, pro:19, proti:2, zdrželo se:2, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/7/1  

 

Bod č. 8: Prodej bytu č. 37 v domě č.p. 1309 (Větrná 9) 

ZM schvaluje  

- prodej nemovité věci ve vlastnictví Města Mikulov – bytové jednotky č. 1309/37 v budově bytového domu č. p. 
1307, 1308, 1309, stojícím na pozemku p. č. 3088/35, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech této 
budovy o velikosti 6591/219254 a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 3088/35 o velikosti 6591/219254, za 
kupní cenu 3 600 000 Kč manželům [osobní údaj odstraněn]. 
- kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. 

 

přijato, pro:15, proti:2, zdrželo se:6, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/8/1  

 

Bod č. 10: Prodej pozemků p.č. 3088/274 a p.č. 3088/277 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 
Hraničářů, kupující POHRANIČÍ SBD 

ZM schvaluje  

prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Hraničářů, tj. pozemků p. č. 3088/274 a p. č. 3088/277 
(dle geom. pl. č. 4611-103/2021 se jedná o pozemek p. č. 3088/277, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 
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m2) do vlastnictví POHRANIČÍ, stavebního bytového družstva Mikulov, se sídlem Hraničářů 1476/10, 692 01 
Mikulov, IČ 00048658 za kupní cenu 60 000 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním 
odborem. 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/10/1  

Bod č. 13: Darování pozemku p.č. 3306/14 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 
Republikánské obrany, dárce Jihomoravský kraj 

ZM schvaluje  

darování pozemku p. č. 3306/14 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Republikánské obrany z vlastnictví 
Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno do vlastnictví Města Mikulov a darovací 
smlouvu v předloženém znění. 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/13/1  

 

Bod č. 14: Schválení pořízení a obsah "Změny č. 1 Územního plánu Mikulov“ 

ZM rozhodlo – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička  

- odložit do příštího zasedání ZM hlasování o této věci jako takové  
-svolat pracovní skupinu sestávající ze zastupitelů, kteří budou mít zájem a členů Komise výstavby a architektury 
- o doplnění materiálu minimálně o příslušné zápisy Komise výstavby a architektury  

 

přijato, pro:18, proti:4, zdrželo se:1, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/14/1  

 

Bod č. 15: Návrh odpovědi na podnět ve věci sdělení cyklistům v Mikulově 

ZM schvaluje  

návrh odpovědi na podnět [osobní údaj odstraněn] ve věci sdělení cyklistům v Mikulově.  

přijato, pro:16, proti:2, zdrželo se:5, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/15/1  

ZM pověřuje  

vedoucího ORŽP zajistit odeslání odpovědi na podnět [osobní údaj odstraněn] dle schváleného návrhu.  

přijato, pro:16, proti:2, zdrželo se:5, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/15/2  

 

Bod č. 16: Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „D52 5206 Perná -st. hranice 
ČR/Rakousko, 5206.1 Obchvat Mikulova“ na pozemcích města Mikulov 

ZM schvaluje  

Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích města Mikulov pro stavbu "D52 5206 Perná-st. hranice 
ČR/Rakousko,5206.1 Obchvat Mikulova" mezi městem Mikulov, jako vlastníkem pozemků a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 659 93 390, jako stavebníkem v 
předloženém znění. 
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přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:4, nehlasovalo:2 
Číslo usnesení: ZM27/2022/16/1 

 

Bod č. 17: Navýšení základního jmění společnosti TEDOS Mikulov nepeněžitým 
vkladem 

ZM rozhodlo – protinávrh Ing. Daniel  

- stáhnout tento bod z dnešního zasedání ZM a nehlasovat o něm 
- hledat jiná řešení než zde navržená  
- doplnit materiál o jiná koncepčnější a pro město ekonomicky výhodnější řešení 

 

přijato, pro:16, proti:5, zdrželo se:2, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/17/1  

 

Bod č. 18: Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022 

ZM schvaluje  

změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle přílohy č. 1 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k 
příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 2 

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3  

Číslo usnesení: ZM27/2022/18/1  

ZM schvaluje  

uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb sítí ORP Mikulov pro r. 2022 mezi městem 
Mikulov a obcí Pavlov, městysem Drnholec a obcí Nový Přerov v předloženém znění. 

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3  

Číslo usnesení: ZM27/2022/18/2  

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění s tím že příjmy rozpočtu se navyšují o částku 6.087 tis. Kč, výdaje 
se navyšují o částku 6.087 tis. Kč a schválený schodek rozpočtu se nemění. Rezerva se navyšuje o částku 1.529 
tis.Kč 

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3  
Číslo usnesení: ZM27/2022/18/3 

 

 

Bod č. 19: Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření 
smluv na poskytnutí dotací  

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti kultury v r. 
2022 za podmínek dle přílohy č. 1 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/19/1  

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti sportu v r. 
2022 za podmínek dle přílohy č. 2 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  
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Číslo usnesení: ZM27/2022/19/2  

 
 
ZM schvaluje 

 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti památkové 
péče v r. 2022 za podmínek: dle přílohy č. 3 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/19/3  

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v rámci dotačního programu – Podpora sociálních služeb na území 
ORP Mikulov v r. 2022 za podmínek dle přílohy č. 4 

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/19/4  

ZM schvaluje  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mikulov za podmínek dle přílohy č. 5  

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/19/5  

ZM schvaluje  

uzavření smluv o poskytnutí dotace dle předloženého znění.  

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2  

Číslo usnesení: ZM27/2022/19/6  

 
V Mikulově dne 25. 5. 2022 
 
 

…………………………………. 
Rostislav Koštial 

starosta města Mikulov 
 

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

…………………………………. 
Sylva Chludilová 

místostarostka města Mikulov 
 


