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Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města 
 
Datum: 11.11.2015 
 
Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná  
           (přítomno 6 členů ze 7 členů) 
 
Omluveni: Mgr. Marek Školoud 
 
Hosté: -  
 
Koordinátor: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
 
Program: 
1.  Zahájení 
2.  Schválení programu jednání 
3.  Informace členů komise 
4.  Vystoupení hostů 
5.  Návrh na uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009, 
     ve znění jejích dodatků č. 1 - č. 10 
6.  Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu nájezdové rampy na pozemku p. č. 715/34,  
     k. ú. Březové Hory 
7.  Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březové Hory - p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9 a  
     p. č. 651/5 
8.  Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Liha 
9.  Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec 
10. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, 
      Žežice 
 
 
 
 
 
ad 1) Zahájení předsedy komise 
 
 
 
ad 2) Schválení programu jednání 
 - hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 3) Informace členů komise  
 
 
 
ad 4) Vystoupení hostů 
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ad 5) Návrh na uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne  
         12.06.2009, ve znění jejích dodatků č. 1 - č. 10 
Komise doporučuje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 
12.06.2009, ve znění jejích dodatků č. 1 - č. 10, mezi městem Příbram a nájemcem společností 
Městské lesy Příbram s.r.o., kdy předmětem dodatku je rozšíření předmětu nájmu o pozemky p. č. 
743/1, p. č. 744/1, p. č. 746/1, p. č. 750, p. č. 751, p. č. 755/1 a p. č. 755/2, vše  
v k. ú. Lazec. 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
ad 6) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu nájezdové rampy na pozemku  
         p. č. 715/34, k. ú. Březové Hory 
 
Komise doporučuje uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu bezbariérového přístupu -
nájezdové rampy se zábradlím do budovy čp. 387 v Příbram VII, na části pozemku p. č. 715/34  
v k. ú. Březové Hory, mezi stavebníkem a investorem, kterým je Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje, příspěvková organizace a vlastníkem pozemku městem Příbram, s tím, že 
stavba bude realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací. 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
ad 7) Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březové Hory - p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9 a  
         p. č. 651/5 
 
Komise doporučuje revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 454/2012/ZM ze dne 
10.12.2012. 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0  
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje prodej pozemků p. č. st. 422/1 za cenu 614,10 Kč/m

2
 a p. č. st. 1989 za cenu 

614,10 Kč/m
2
 , oba v k. ú. Březové Hory, včetně úhrady za bezesmluvní užívání pozemků za cenu 

30,70 Kč/m
2
/rok.  

- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
Komise nedoporučuje prodej pozemku p. č. 651/5 v k. ú. Březové Hory.  
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 185/9 v k. ú. Březové Hory.  
- hlasováno pro:  6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 8) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Liha 
Komise doporučuje uzavření smlouvy o právu provést stavbu příjezdové zpevněné komunikace na 
části pozemku p. č. 423 v k. ú. Liha, a to dle návrhu odboru správy majetku.  
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
Komise doporučuje právo provést stavbu zřídit bezúplatně.  
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
 
 
 
ad 9) Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec 
Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 349 za cenu 1000 Kč/m

2
, p. č. 362/2 za cenu 1000 Kč/m

2
,  

p. č. 362/5 za cenu 1000 Kč/m
2
, p. č. 362/6 za cenu 1000 Kč/m

2
, p. č. 362/8 za cenu 1000 Kč/m

2
, vše 

v k. ú. Lazec. 
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
 
 
 
ad 10) Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, 
           Zdaboř, Žežice 
Komise doporučuje záměr výkupu pozemků dle vyjádření patřičných odborů od GONURA 
PROPERTY, s.r.o.  
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 

Další jednání komise je svoláno na den 09.12.2015 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: 11.11.2015 
Zapsal: Karel Vild 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Petr Pintner 
Podpis: 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 


