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Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města 
 
Datum: 17.06.2015 
 
Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná  
           (přítomno 7 členů ze 7 členů) 
 
Omluveni:   0 
Nepřítomen:  0 
Hosté:  0 
 
Koordinátor: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
                     Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí majetkoprávního oddělení, zastupující na základě jí 
                     uděleného pověření Ing. Jaromíra Volného, vedoucího odboru správy majetku 
 
 
Program: 
1.  Zahájení 
2.  Schválení programu jednání 
3.  Informace členů komise 
4.  Vystoupení hostů 
5.  Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m

2
 z celkové výměry 3177 m

2
 

     v katastrálním území Trhové Dušníky 
6.  Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku  
     p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m

2
 z celkové výměry 16713 m

2
, vše 

     v k. ú. Háje u Příbramě 
7.  Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, 
     případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram 
8.  Žádost o pronájem části pozemku p. č. 183/2 o vým. cca 10 m

2
 z celkové výměry 402 m

2
  

     v katastrálním území Březové Hory 
9.  Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram 
10. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram 
11. 1) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - pozemek p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram  
      2) Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem  
           věcného práva do veřejného seznamu 
12. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram do vlastnictví  
      města Příbram 
13. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29, vše v k. ú. Příbram 
14. Směna pozemků v k. ú. Lazec v k. ú. Podlesí nad Litavkou 
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m

2
 v katastrálním území Příbram 

16. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 67/1 v k. ú. Březové Hory ze 
      dne 08.03.2011 
17. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če - trafostanice, na 
      pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram 
18. Podání paní Marty Buchlové, Žežice 41, Příbram, ve věci řešení vlastnictví pozemků p. č. 144/2 a 
       p. č. 145/2, oba k. ú. Žežice 
19. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k. ú. Liha za zemědělské pozemky v k. ú. 
      Občov ve vlastnictví města Příbram 
 
 
 
ad 1) Zahájení předsedy komise 
 
 
 
ad 2) Schválení programu jednání 
 - hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 3) Informace členů komise  
 
 
ad 4) Vystoupení hostů 
 
 
 
ad 5) Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m

2
 z celkové výměry 3177 m

2
  

         v katastrálním území Trhové Dušníky 
Komise doporučuje prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m

2
 v k. ú. Trhové Dušníky. 

- hlasováno pro: 1 
                  proti: 3 
           zdržel se: 3 
Nebylo přijato žádné rozhodnutí. 
 
Komise nedoporučuje prodej:  5 
                                zdržel se:  1 
                                       proti:  1 
Komise nedoporučuje prodej tohoto pozemku. 
 
 
 
ad 6) Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku 
         p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m

2
 z celkové výměry 16713 m

2
, 

         vše v k. ú. Háje u Příbramě  
Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě za cenu 100 Kč/m

2
. 

- hlasováno pro:7 
                  proti:0 
           zdržel se:0 
  
 
 
ad 7) Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram,  
         případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. 
         Příbram 
Komise doporučuje výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. 
Příbram za cenu dle znaleckého posudku. 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se:1 
  
 
 
ad 8) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 183/2 o vým. cca 10 m

2
 z celkové výměry 402 m

2 
 

         v katastrálním území Březové Hory 
Komise doporučuje pronájem části pozemku p. č. 183/2 o vým. cca 10 m

2
 z celkové výměry 402 m

2
 v 

katastrálním území Březové Hory za cenu 150 Kč/rok, včetně úhrady za bezesmluvní užívání 
pozemku za 2 roky zpětně. 
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 9) Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram  
Komise doporučuje  výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram za cenu dle 
znaleckého posudku. 
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
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ad 10) Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram 
Komise doporučuje výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram za cenu dle 
znaleckého posudku. 
- hlasováno pro :7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 11) 1. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - pozemek p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram  
           2. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se 
               zápisem věcného práva do veřejného seznamu  
Komise doporučuje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram.  
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
Komise doporučuje bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu 
se zápisem věcného práva do veřejného seznamu.  
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 12) Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram do 
           vlastnictví města Příbram 
Komise doporučuje bezúplatný převod pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram do 
vlastnictví města Příbram. 
- hlasováno pro:  7 
                  proti:  0 
           zdržel se:  0 
 
 
 
ad 13) Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29, vše v k. ú. Příbram 
Komise doporučuje směnu části pozemku p. č. 4505/107 o výměře 15 m

2
 (pozemek ve vlastnictví 

města Příbram) za část pozemku p. č. 4505/29 o výměře 16 m
2
 (pozemek ve vlastnictví žadatelů), vše 

v k. ú. Příbram, bez doplatku.  
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 14) Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou 
Komise nedoporučuje směnu pozemků dle žádosti s tím, že žadatelka doplatí rozdílnou cenu dle 
znaleckého posudku a dále uhradí bezesmluvní užívání pozemku p. č. 335/4 v k. ú. Podlesí nad 
Litavkou za 2 roky zpětně. 
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m

2 
v katastrálním území 

           Příbram 
Komise nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m

2
 v katastrálním území 

Příbram. 
- hlasováno pro: 7 
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                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 16) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 67/1 v k. ú. Březové 
           Hory ze dne 08.03.2011 
Komise doporučuje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 67/1 v k. ú. Březové 
Hory ze dne 08.03.2011 mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem státním podnikem DIAMO, 
odštěpný závod ložisek, jehož předmětem bude změna doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 
31.12.2015 na dobu určitou do 31.12.2016. 
- hlasováno pro: 7 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 17) Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če -  
           trafostanice, na pozemku p. č. 960/2, k. ú. Příbram 
Komise doporučuje  bezúplatný převod stavby bez čp/če - trafostanice na pozemku p. č. 960/2 v k. ú. 
Příbram.  
- hlasováno pro: 4 
                  proti: 0 
           zdržel se: 3 
 
 
 
ad 18) Podání paní Marty Buchlové, Žežice 41, Příbram, ve věci řešení vlastnictví pozemků p. č.  
           144/2 a p. č. 145/2, oba k. ú. Žežice 
Komise nedoporučuje uzavřít notářský zápis, který by byl podkladem k vyznačení vlastnického práva v 
katastru nemovitostí u pozemků p. č. 144/2 a p. č. 145/2, oba k. ú. Žežice, pro žadatelku.   
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 1 
 
Pan Miroslav Podzimek opustil jednání komise v 16 :15 hod, počet členů 6. 
 
Komise doporučuje prodej pozemků p. č. 144/2 a p. č. 145/2, oba k. ú. Žežice, za cenu 1100 Kč/m

2
. 

- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 
 
ad 19) Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k. ú. Liha za zemědělské pozemky 
           v k. ú. Občov ve vlastnictví města Příbram 
Komise nedoporučuje směnu lesních pozemků v k. ú. Liha ve vlastnictví obce Suchodol za 
zemědělské pozemky v k. ú. Občov ve vlastnictví města Příbram. 
- hlasováno pro: 6 
                  proti: 0 
           zdržel se: 0 
 
 

 

Další jednání komise je svoláno na den 09.09.2015 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). 



5 
 

 
 
 
 
 
 
Datum: 17.06.2015 
Zapsal: Karel Vild 
Podpis: 
 
 
 
 
Předseda komise: Petr Pintner 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu. 


