
Zápis 0 hlasování Komise pro realizaci majetku města — per rollam

Datum: 16.11. 2021 -22. 11. 2021

Účast: Bc. Petr Pintner, Ing Petr Rotter. Ing. Jan Mára, Petr Oktábec, Jaroslav Kumhera, Vladimír

Pechar

Omluveni: —

Nepřítomen: -

Hosté: -

Koordinátorka: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Program:

1. Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného spoluvlastnického podílu 3563/94736

na společných částech budovy čp. 101 v Příbrami III a pozemcích parc.č. 445/5, 445/6, zastavěná

plocha a nádvoří , vše v k.ú. Příbram

2. Žádost o odkoupení nebytové jednotky č.67/101 v čp. 67 vPříbrami VII, včetně přístušného

spoluvlastnického podílu

Na základě žádosti Městské realitní kanceláře o projednání bodu 1 a 2 před termínem plánovaného

jednání KRMM 13.122021. zprostředkoval předseda komise Bc. Petr Pintner hlasování komise per

rollam.

ad 1) Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného spoluvlastnického podílu

3563/94736 na společných částech budovy čp. 101 v Příbrami III a pozemcích parc.č. 445/5, 445/6,

zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Příbram.

1) Komise nedoporučuje

vyvěšení adresného záměru prodeje bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného spoluvlastnického

podílu 3563/94736 na společných Částech budovy čp. 101 a pozemcích parc.č. 445/5, 445/6,

zastavěná plocha a nádvoří, v Příbrami |||, Dlouhá ulice. Bytová jednotka vč. příslušného

spoluvlastnického podílu je zapsána na LV č. 10753 v k.ú. Příbram, obec Příbram.

- hlasováno pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2) Komise nedoporučuje

schválit prodej_ bytové jednotky č. 101/15 vč. spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných

částech budovy č.p. 101, vPříbrami Ill, Dlouhá ulice a pozemcích parc.č. 445/5, 445/6, zastavěná

plocha a nádvoří, vše v k.ú. Příbram, obec Příbram do výlučného vlastnictví pana XXXXXXXX, bytem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu l.247.050,- Kč, stanovenou ve znaleckém posudku č. 1/7
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ze dne 1.11.2021 , kdy zkupní ceny budou uhrazeny veškeré pohledávky zemřelého otce p.

XXXXXXXXXXXXX vůči městu Příbram.

- hlasováno pro: 6

proti:“O

zdržel se: 0

ad 2) Žádost o odkoupení nebytové jednotky č.67/101 v čp. 67 v Příbrami VII, včetně příslušného

spoluvlastnického podílu

Komise doporučuje

schválit záměr prodat nebytovou jednotku č. 67/101, způsob využití jiný nebytový prostor, jednotka

vymezená podle zákona o vlastnictví bytů k budově čp. 65, 66, 67, 68. 69, 70, v katastrální území

Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VII, s příslušným spoluvlastnickým podílem 39/18610

na společných částech budovy a pozemku, na kterém je budova postavena a to parcelní čislo st. 922

zastavená piocha a nádvoří .

Nebytová jednotka č. 67/101 včetně příslušného podílu na příslušných částech je zapsána na LV č„

6511 pro obec Příbram, k. ú, Březové Hory. Pozemek parcelní číslo st, 922 včetně budov čp. 65,

66, 67, 68. 69, 70, je zapsán na LV (56085 pro obec Příbram, část obce Příbram VII, k.ú. Březové

Hory. Příslušné LV jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště

Příbram, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, znalce Marie Pechačové, Příbram V čp.
276, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí za cenu 30000,- Kč.

- hlasováno pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Datum: . 11. 2021

Zapsal: Petr Pintner

Podpis:

Předseda komise: Bc. Petr Pintner

mms
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