
1 
 

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města 
 
Datum: 11.01.2017 
 
Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná  
           (přítomno 6 členů ze 7 členů) 
 
Omluveni: Ing. Jiří Hacaperka 
 
Nepřítomen:  
 
Hosté: - 
 
Koordinátor: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
 
Program: 
1.   Zahájení 
2.   Schválení programu jednání 
3.   Informace členů komise 
4.   Vystoupení hostů 
5.   Budovy k posouzení eventuelního prodeje – I. etapa 
6.   Žádost o prodej pozemku p. č. 988/6 v k. ú. Příbram 
7.   Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram 
8.   Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram 
9.   Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram 
10. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram 
11. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 4366/49 včetně kompletního zařízení světelné křižovatky, 
      komunikace a chodníků a odkoupení pozemku p. č. 4380/4, oba v k. ú. Příbram, do majetku města 
      Příbram 
 

 

 

ad 1) Zahájení předsedy komise 

 

 

ad 2) Schválení programu jednání 

 

 - hlasováno pro: 5 

                  proti: 0 

           zdržel se: 0 

 

 
 
ad 3) Informace členů komise  
 
 
 
 
ad 4) Vystoupení hostů 
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ad 5) Budovy k posouzení eventuelního prodeje – I. etapa 
 
1. Příbram I, Plynárenská čp. 346 – víceúčelová stavba (bývalé zařízení staveniště u Hamira) 
Komise sděluje, že platí vyjádření komise ze dne 05.10.2016.            
 
 
2. Příbram IV, Nádražní čp. 375 – stavba technického vybavení (výměníková stanice) 
Komise sděluje, že platí vyjádření komise ze dne 05.10.2016.            
 
Dostavil se pan Karel Vild – počet členů komise 6. 
 
 
3. Příbram IV, Čs. armády čp. 145 – stavba občanského vybavení (bývalé lesy) 
Komise hlasovala o záměru prodeje - nepřijala žádné usnesení.  
 
- hlasováno pro: 3 
                  proti: 3 
           zdržel se: 0 
 
 
4. Příbram VI, Třemošenská čp. 291 – bytový dům (u hornického muzea na Březových Horách) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje tohoto objektu. 
 
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
 
5. Příbram VI, Pod Špitálem čp. 546 – objekt bydlení (v Podlesí, u kynologů) 
Komise doporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
 
6. Příbram VII, Žežická bez čp/če – bytový dům (bývalá 8. ZŠ) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
7. Příbram VIII, Školní čp. 142 – objekt občanské vybavenosti (Péče s.r.o.) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
8. Příbram VIII, Školní čp. 144 – objekt občanské vybavenosti (ordinace – MUDr.  Štrobachová) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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9. Příbram VIII, Školní čp. 145 - objekt občanské vybavenosti (Diagnost. ústav-výchovná péče) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
10. Příbram VIII, Školní čp. 146 - objekt občanské vybavenosti (GYMAT. – ordinace) 
Komise nedoporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
11. Orlov čp. 45 – rodinný dům (obytný dům u psího útulku) 
Komise doporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 5 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
 
12. Žežice čp. 7 – stavba občanského vybavení (restaurace) 
Komise doporučuje záměr prodeje. 
 
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 1 
           zdržel se: 1 
 
 
 
 
 
 
ad 6) Žádost o prodej pozemku p. č. 988/6 v k. ú. Příbram 
Komise nedoporučuje schválit prodej pozemku p. č. 988/6 v k. ú. Příbram. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
ad 7) Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram 
Komise nedoporučuje schválit prodej pozemku p. č. 211/1 v k. ú. Příbram a pozemku p. č. 213/2  
 k. ú. Příbram. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 8) Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram 
Komise doporučuje schválit odkoupení pozemku p. č. 648/24 v k. ú. Příbram, o výměře dle 
geodetického zaměření skutečného rozsahu užívání městem Příbram, za cenu 450 Kč/m

2
. 

 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
ad 9) Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram 
Komise doporučuje schválit výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram za cenu dle 
znaleckého posudku. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
ad 10) Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram 
Komise doporučuje výkup id. podílu ve výši 1/8 pozemku p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a 
výkup id. podílu ve výši 1/8 pozemku p. č. 2774/4 v katastrálním území Příbram vše za cenu obvyklou. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
ad 11) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 4366/49 včetně kompletního zařízení světelné 
             křižovatky, komunikace a chodníků a odkoupení pozemku p. č. 4380/4, oba v k. ú. 
             Příbram, do majetku města Příbram 
Komise doporučuje schválit odkoupení pozemku p. č. 4366/49, včetně vybudovaného kompletního 
zařízení světelné křižovatky, objekt – SO 08, stavby komunikace světelné křižovatky a chodníků ze 
zámkové dlažby, se současným zřízením věcného břemene uložení plynovodního potrubí v šířce 3 m, 
celkem 12 m

2
, dle geometrického plánu č. 5621-133/2015 ze dne 10.08.2015, přes pozemek p. č. 

4366/49 ve prospěch společnosti OC Nová Zdaboř a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO 28076273, a odkoupení pozemku p. č. 4380/4, to vše  
v k. ú. Příbram, od vlastníka a investora OC Nová Zdaboř a.s., to vše za dohodnutou kupní cenu  
5.000 Kč. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 1217/09 ze dne 
20.07.2009. 
 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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Další jednání komise je svoláno na den 15.02.2017 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: 11.01.2017 
Zapsal: Jan Mára 
Podpis: 
 
 
 
 
Předseda komise: p. Petr Pintner 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu. 


