
Město Příbram Pro _“ednání ZM

odbor : SLFÉV ma'etku dne :22.1.2018

Název bodu jednání:

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 4.12.2017, č. usn. 119572017

Text usneseni RM: Rada města

výpověď paní ze smlouvy o pronájmu

č. A 599!OPI2011 ze dne 29.9.2011, která se týkala pronájmu části pozemku p. č. st. 400781 o výměře

24 m2 v katastrálním území Březové Hory.

II. s o u h | a s í

sum, aby současná nájemkyně,paní—
ponechala pozemek p. č. st. 400781 v k. ú. Březové Hory (po zbourání své garáže) ve stavu, který byl

zaznamenán fotodokumentaci dne 9.11.2017 (v příloze tohoto materiálu).

Ill. doporučuje ZM

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.5.2017, č. usn. 739í2017íZM.

Napsala: Jana Říčařová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje

revokaci usnesení Zastupiteistva města Příbram ze dne 22.5.2017, č. usn. 7391201 NZM.

Původová zpráva:

Zaiiteika:

Předmět:

Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.5.2017, (“>. usn. TSS/20177204 — tj.

odstoupení Žadatelkou od koupě části pozemku p. č. st. 400í81 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry

68 m2 a pozemku p. č. 44873 o výměře 68 m2 v katastrálním území Březové Hory.

Dle údajů v katastru nemovitostí je na pozemku p. (3. st. 400181 v katastrálním území Březové Hory,

který je ve vlastnictví m' t Pří r m vidovana stavba (garáže) bez č. p.!č. e., která je evidována na

listu vlastnictví paní

Tato garáž byla synem paní zbourána. V této věci probíhalo na stavebním úřadu

samostatně jednání a v současné době se na pozemku stavba garáže nenachází.

Při probíhajícím stavebním řízení si paní _požádala o prodej části pozemku p. č. st. 400781

a pozemku p. č. 448í3 vše v k. ú. Březové Horý.

Zastupitelstvo města Příbram dne 22.5.2017, svým usnesením č. 739í2017íZM schválilo prodej části

pozemku p. č. st. 400281 o výměře cca 60 m2 zcelkově výměry 66 m2, za cenu 860 00 Kčím2 a

ozemk . . 44 z cen 4 Kčímz, vše v k. ú. Březové Hory paní—

s tím, že žadatelka uhradí nakžady spojené s vypracováním

znaleckého posudku ve výši 2500.00 Kč.

Nyní panš-oznámila městu Příbram. že za cenu schválenou Zastupitelstvem města Příbram

nema o prodej pozemků zajem. Dále sdělila. že podává výpověď ze smlouvy o pronájmu části

pozemku p. č. st. 400í81 v k. ú. Březové Hory.

Odboxr správy majetku provedl místní šetření dne 9.11.2017, na místě byla pořízena fotodokumentace.

Přílohy

1) situační sní k r f tomapa, fotodokumentace

2) sdělení paní ze dne 7.11.2017


