
 

1 
 

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města 
 
Datum: 07.10.2015 
 
Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná  
           (přítomno 4 členů ze 7 členů) 
 
Omluveni: p. Miroslav Podzimek, p. Karel Vild 
 
Nepřítomen: p. Zdeněk Havrančík, 
 
Hosté: PhDr. Věra Černá  
 
Koordinátor: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
 
Program: 
1.  Zahájení 
2.  Schválení programu jednání 
3.  Informace členů komise 
4.  Vystoupení hostů 
5.  Žádost spolku JUDO Příbram o změnu nájemních prostor v Příbrami VII-193 
6.  Návrh na pronájem malé tělocvičny ve školním roce 2015 - 2016 v Příbrami VII, Žežická ul. 193 
7.  Žádost o prodej pozemků p. č. 443/3 a p. č. st. 1092 v k. ú. Březové Hory 
8.  Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec 
9.  Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín 
10. Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín 
11. Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín 
12. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A 1015/OP/2014 ze dne 31.10.2014 a pronájem pozemku 
      p. č. 3621/12, k. ú. Příbram 
13. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné 
      budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram 
14. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 140 a p. č. 141/2 v k. ú. Kozičín 
15. Žádost o výpůjčku nemovitých věcí v k. ú. Příbram  
 
 
 
 
 
ad 1) Zahájení předsedy komise 
 
 
 
ad 2) Schválení programu jednání 
 - hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 3) Informace členů komise  
 
 
 
ad 4) Vystoupení hostů 
 
PhDr. Věra Černá seznámila komisi s podklady materiálů u bodů č. 5 a č. 6. 
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ad 5) Žádost spolku JUDO Příbram o změnu nájemních prostor v Příbrami VII-193 
Komise doporučuje ukončit smlouvu o pronájmu malé tělocvičny v Příbrami VII-193 ze dne 09.07.2012 
mezi spolkem JUDO Příbram, IČ 48954985 a městem Příbram dohodou k datu 31.10.2015. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje uzavřít smlouvu o pronájmu velké tělocvičny v Příbrami VII-193 mezi spolkem 
JUDO Příbram, se sídlem Příbram VII-193, IČ 48954985 a městem Příbram na dobu neurčitou za 
cenu 15 000 Kč/měsíc s účinností od 01.11.2015. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
ad 6) Návrh na pronájem malé tělocvičny ve školním roce 2015 - 2016 v Příbrami VII,  
           Žežická ul. 193 
Komise doporučuje pronájem malé tělocvičny ve školním roce 2015-2016 v Příbrami VII, Žežická ul. 
193 za cenu 225 Kč/hodinu. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje uzavření smlouvy o nájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193 na 
školní rok 2015-2016 mezi městem Příbram a žadateli (dle evidovaných žádostí na odboru správy 
majetku), s účinností od 01.11.2015. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje uzavření smlouvy o pronájmu kabinetu v pavilonu tělocvičen za cenu  
1 000 Kč/měsíc pro organizaci Tilius, o.s., IČO 22684646, se sídlem Příbram VII/487, 
s účinností od 01.11.2015. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
  
 
ad 7) Žádost o prodej pozemků p. č. 443/3 a p. č. st. 1092 v k. ú. Březové Hory 
Komise doporučuje prodej pozemků p. č. 443/3 a p. č. st. 1092 v k. ú. Březové Hory za cenu  
540 Kč/m

2
. 

- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 8) Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec 
Komise k projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení.   
- hlasováno pro: 0 
                  proti: 3 
           zdržel se: 1 
 
 
ad 9) Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín 
Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín za cenu 50 Kč/m

2
, včetně úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemku. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 10) Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín 
Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín za cenu 50 Kč/m

2
, včetně úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemku.  
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
ad 11) Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín 
Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín za cenu 150 Kč/m

2
, včetně úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemku.  
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
ad 12) Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A 1015/OP/2014 ze dne 31.10.2014 a pronájem 
           pozemku p. č. 3621/12, k. ú. Příbram 
Komise doporučuje uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku  
A 1015/OP/2014 ze dne 31.10.2014, s datem ukončení smluvního vztahu ke dni 17.03.2015. 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0  
 
Komise doporučuje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3621/12 v k. ú. Příbram mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, jímž je žadatel, na dobu neurčitou za cenu  
56  Kč/m

2
/rok, s účinností od 18.03.2015. 

- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
ad 13) Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na  
           rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše  
           k. ú. Příbram 
Komise k projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení.   
- hlasováno pro:3 
                  proti:1 
           zdržel se:0 
 
 
 
ad 14) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 140 a p. č. 141/2 v k. ú. Kozičín 
Komise nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 140 o výměře cca 100 m

2
 a části pozemku p. č. 

141/2 o výměře cca 100 m
2
. 

- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 15) Žádost o výpůjčku nemovitých věcí v k. ú. Příbram 
Komise doporučuje uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí (dle žádosti evidované na odboru 
správy majetku) v k. ú. Příbram, a to mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, za účelem provedení stavby “I/66 Příbram, ul. Plzeňská“, 
na dobu určitou 1 rok s účinností od zahájení předmětné stavby.  
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 

Další jednání komise je svoláno na den 11.11.2015 od 15,30 hodin v zasedací místnosti č. 307, 

 2. poschodí budovy Městského úřadu Příbram na adrese ul. Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (naproti 

Sokolovně). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 07.10.2015 
Zapsal: Mgr. Marek Školoud 
Podpis: 
 
 
 
 
Předseda komise: Petr Pintner 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu. 


