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Poskytnutí informace

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších přepisů

Obec Mikulčice, jako povinný subjekt, obdržela dne 05.04.2022
696 19 Mikulčice žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ") o poskytnutí následujících informací:
l. smlouvy o pachtu (dříve nájmu) na obecní pozemky orná půda desítky ha v areálu tzv.
Stará farma, specificky zvlášt' zastavěných ploch
2. vysvětlení, zda byly bezplatně užívány a kým a jestli nedošlo k porušení povinností
při správě majetku obce Mikulčice, dále kdo to odsouhlasil, resp. dopustil
3. jak byla stanovena cena pachtu po mé kritice
4. zápis z výběrového řízení
5. výsledek šetřeni, kdo je zodpovědný za stav azbestových střech na Staré famě a
potvrzení o tom, že jsem informoval obec Mikulčice a formou pachtu stávajících
ploch navrhoval řešení rakovinotvorného problému
6. podmínky užívání pozemků pro fotovoltaiky
7. potvrzení starosty obce, že ví o tom, že zodpovědné osoby začínají prý postupně řešit
situaci ze zdrojů pojišt'ovny a že o tom problému jako radní nevěděl a souhlasí
navzdory fotodokumentaci a potvrzení svědků včetně pozůstalých a vdov
8. potvrzeni o tom, že obec souhlasila se zahrnutím studny pod Starým zahradnictvím, a
to sutí, a přes má upozornění to neřešila
9. potvrzení o tom, že představitelé obce dlouhodobě neřešili rozpor práv občanů, např.
při stanovení cen a možnosti odkoupení či pachtu
10. potvrzení o tom, že představitelé obce dlouhodobě neřešili podezření šikany osob za
azbezt (p. Pavka) oproti neřešení problematiky cca 200x většího poškození ŽP ze
strany ,,spolu spolčených s některými představiteli"
11. potvrzeni o tom, že obec schvaluje postup při ověřování dokumentů týkající se mé
osoby od p. Matochové a p. Talajkové a bere za to zodpovědnost nebo nebere
(dále jen ,,žádost").
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K bodu č. l
Povinný subjekt poskytuje žadateli kopii Pachtovní smlouvy č. 1/2021/P ze dne 26. ledna
2021, která obsahuje soupis pozemků propachtovaných subjektu ZP Mikulčice, a. s. se sídlem
Těšice 164, IČ 25573306 a dále Dodatek č. l o vyjmutí pozemků z pachtovní smlouvy č.
1/2021/P ze dne 26. ledna 2021.
povinný subjekt poskytuje žadateli kopii Pachtovní smlouvy č. 9/201 SIP ze dne 20. října
2015, která obsahuje soupis pozemků propachtovaných subjektu ZP Mikulčice, a. s. se sidle,
Těšice 164. IČ 25573306 a jejímž předmětem je pacht pozemků, na kterých se nachází stavby
a budovy, které pachtýř používá k zemědělské podnikatelské činnosti.

K bodu Č. 2
Součástí pachtovních smluv je mimo jiné i cena pachtu a jeho splatnost.
Pachtovní smlouva č. 1/202l/P ze dne 26. ledna 202lbyla schválena radou obce Mikulčice
dne 20.1.2021, usnesením č. 3/1.
Pachtovní smlouva č. 9/2015/P ze dne 20. října 2015 byla schválena radou obce Mikulčice
dne 24. srpna 2015, usnesením č. 139/21.
K bodu Č. 3
Součástí pachtovních smluv je mimo jiné i cena pachtu a jeho splatnost.

K bodu Č. 4
Podle ustanovení § 39 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o obcích") platí, že záměr obce prodat. směnit. darovat, pronajmout.
propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat
jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec
zveřejni po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních
záležitosti patřících do samostatné působnosti obce. pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu
obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. V obci Mikulčice o nájmech a
pachtech rozhoduje rada obce. nebot" tyto záležitosti nespadají do působnosti zastupitelstva a
zastupitelstvo obce si je nevyhradilo.
Rada obce posuzuje jednotlivé nabídky, které v souladu s ustanovením § 39 odst. l zákona o
obcích obdrží. ze zákona o obcích nevyplývá pro radu obce povinnost o posuzování nabídek
sepisovat zápis. Rozhodnutí rady obce je obsaženo v jejích usneseních. tedy v tomto
konkrétním případě v usneseni rady ze schůze konané dne 20.1.2021. usnesení č. 3/1 a v
usneseni rady ze schůze konané dne 20. října 2015, usnesení č. 139/21.

K bodu č. 5
Z listu vlastnictví 2623 vedeného Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, katastrálním
pracovištěm Hodonín vyplývá, že objekty tzv. Staré farmy jsou vlastnictvím ZP Mikulčice, a.

s. se sídlem Těšice 164, IČ 25573306. Obec Mikulčice vlastni pozemky, na kterých se tyto
objekty nacházejí, nikoli však objekty samotné. S ohledem na tuto skutečnost obec Mikulčice
šetřeni problematiky azbestových střech neprováděla, není ani orgánem, který by měl v této
oblasti kompetence podle platné právní úpravy.
K bodu Č. 6
Práva a povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o nájmu pozemků pro zřízení a
provedení stavby FVE a podzemního kabelového vedení umožňující připojení FVE
k distribuční a přenosové soustavě jsou stanoveny následovně:
-

nájemce je podle stavebního zákona oprávněn na pozemcích zřídit a provést výše
uvedenou stavbu, tuto stavbu FVE provozovat a provádět její údržbu a opravy a
k tomu pozemky v rozsahu vyplývající ze smlouvy využívat

-

nájemce se smlouvou zavázal, že bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
nepřenechá tyto pozemky ani jejich část do podnájmu třetí osobě

-

nájemce se smlouvou zavázal hradit pronajímateli řádně a včas sjednané nájemné
nájemce se smlouvou zavázal při výstavbě a provozování FVE postupovat v souladu
s platnými právními předpisy a udržovat stavbu včetně jejích součásti a příslušenství
v řádném technické stavu

-

nájemce se dále smlouvou zavázal, že bude-li to zapotřebí, odstraní při realizaci
stavby FVE a podzemního kabelového vedení z pozemků ornici, tuto uskladní a
příkopy, příp. výkopy zřízené nebo vzniklé při výstavě pak ornici zakryje

-

nájemce se smlouvou rovněž zavázal, že uhradí škodu, která pronajímateli nebo třetím
osobám vznikne při zřízení a provozováni stavby, jejím provozování nebo provádění
údržby či oprav

-

při ukončení smluvního vztahu musí nájemce na vlastní náklady stavbu odstranit, a to
do jednoho roku po ukončení smluvního vztahu

-

nájemce je oprávněn po předchozím projednání s pronajímatelem - převést
jednostranně nájemní smlouvou na všechny pronajaté pozemky nebo na část pozemků
třetímu subjektu při dodržení všech ujednání sjednaných nájemní smlouvou, přičemž
tuto skutečnost je nájemce povinen oznámit pronajímateli do 5 pracovních dnů od
převodu práv z nájemní smlouvy

-

nájemce odpovídá za likvidaci veškerých odpadů vzniklých při jeho činnosti podle
nájemní smlouvy, zavazuje se provádět kontrolu stavby z hlediska protipožární
prevence, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a dodržovat povinnost
příslušných hlášení orgánům státní správy.

K bodu Č. 7
Starostovi obce je známa informace o tom, že ZP Mikulčice, a. s. se sídlem Těšice 164, IČ
25573306 v současné době realizuje opravy střech na objektech, které se nacházejí na
pozemcích, které jsou tomuto subjektu pronajaty na základě pachtovní smlouvy uvedené
v bodu č. l, zdroje financování mu nejsou známy, nebot' se jedná o nemovitosti, které nejsou
ve vlastnictví obce Mikulčice.

K bodu Č. 11
Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta přípisem čj.: OUM 609/2022 ze dne
6.4.2022.

K bodu Č. 8, 9 a 10
Povinný subjekt posoudil žádost týkající se těchto bodů a konstatuje, že žádost o informace
není v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) InfZ srozumitelná, z tohoto důvodu bude
povinný subjekt postupovat podle tohoto ustanovení a vyzve žadatele k upřesnění žádosti.

S pozdravení
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OBECNĹ ÚŘAD
Mikulčice 696 19
okres Hodonín ®

Ing. Bc. Josef Dvořáček
starosta

Přílohy:
-

pachtovní smlouva č. 1/2021/P a dodatek č. l k této smlouvě
pachtovní smlouva č. 9/2015/P
usnesení rady ze schůze konané dne 20.1.2021, usnesení č. 3/1
usnesení rady ze schůze konané dne 20. října 2015, usnesení č. 139/21
výpis z listu vlastnictví č. 2623 Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín

