
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor investic a rozvo'e města dne: 11. 12. 2017

Název bodu jednání:

Revokace návrhu na odkoupení vodohospodářskěho majetku v lokalitě Sázky — Barandov Příbram a

v lokalitě Lazec — Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní & kanalizační, s.r.o.

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Milan Štufka - vedoucí OIRM

Projednáno: v RM dne 06. 11. 2017

Text usneseni RM: usn. č. 1086/2017

Rada města

doporučuje ZM

revokaci usnesení číslo 721/2017/ZM ze dne 24. 04. 2017

Napsal: Radek Třešňák

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

5 :: h v a I u i e

revokaci usnesení číslo 721l2017l2lv1 ze dne 24. 04. 2017

Důvodová zpráva:

Rada města Příbram schvalila dne 06. 03. 2017 svým usnesením č. 175l201'l material, kterým

doporučila zastupitelstvu schválit odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky — Barandov

Příbram a v lokalitě Lazec — Drmlovo pole Příbram a to za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00

Kč od nabízejícího vlastníka řadů, společnosti Prvni vodovodni a kanalizační s.r.o.

Následně byl materiál schválen zastupitelstvem města dne 24. 04. 2017 svým usnesením č 721l2017

Znění usneseni číslo 721l2017l2lvl ze dne 24. 04. 2017 určené k revokaci:

ZM s :: h v a l u 1“ e

1) odkoupení:

a) vodovodní soustavy řadů zPE 110 a PE 6.3 vlokalltě Sázky — Barandov 3. Etapa

v celkové délce 990,4 metrů,

b) kanalizační splaškové soustavy řadů z PVC DN 400 a PVC DN 300 v lokalítě Sázky —

Barandov 3. Etapa v celkové délce 875,1 metrů,

c) vodOvodního řadu 2 PE 90 v lokalitě Lezec — Drmlovo pole v celkové délce 157,52

metrů,

a to za symbolickou částku soubmně ve výší 1,00 Kč od nabízejícího vlastníka řadů,

společností První vodovodní & kanalízačnl s.r.o., za podmínky zřízení příslušných věcných

břemenschvállt zřízení věcných břemen & nabytí služebností ínženýrských sítí

v pozemcích dotčených ochrannýmí pásmy nabízených řadů v k.ú. Příbram a v k. tí. Lezec,

a to bezplatně.



2) Současně zřízení věcných břemen a nabytí služebností ínženýrských sítí v pozemcích

dotčených ochrannýmí pásmy nabízených řadů v k.ú. Příbram a v k. u. Lezec, a to

bezplatně.

3) k převzetí majetku a podpísu smlouvy dojde pouze v případě, že pří kontrole

provozovatelem nebudou shledány žadné technlcké zavady bránící řádnému provozu a

bude-lí dílo vybudováno v souladu s platnou legíslatívou. Bude provedena kontrola

funkčností všech armatur, kamerové zkoušky kanalízace, revíze geodetického umístění VH

staveb, kontrola vodoměrů & všech povrchových znaků VH sítí včetně kontroly

kanalizačních šachet.

Odůvodnění revokace usnesení

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění usnesení ZM a jednání o nabídce & odkupu s majitelem VH

sítí, společností První vodovodní a kanalizační, s.r.o., vyvstaly nově skutečnosti — nejasnosti mezi

majiteli pozemků a komunikací ve vztahu k nabízeným VH sítím v lokalitě Příbram-Sázky-Barandov,

není možné VH sítě jako celek nabídnutý za 1,00 Kč do vyřešení majetkoprávních vztahů u tří

pozemků v této lokalitě v současnosti odkoupit.

Po kladné revokaci usnesení 721l2017lZM ze dne 24. 04. 2017 bude možné předložit novou nabídku

od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o. zastoupené panem Petrem Korčákem.


